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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, presidenta, José María Camps substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Jaume Carbonero.

Compareixença RGE núm. 7712/14, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les
gestions fetes pel Govern de les Illes Balears en relació amb
els projectes sobre les prospeccions petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 7712/14, del Conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, presentada pel Govern de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre les gestions fetes pel Govern
de les Illes Balears en relació amb els projectes sobre les
prospeccions petrolíferes.

Assisteix el Sr. Gabriel Company i Bauzá, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat per la Sra.
Neus Lliteras i Reche, directora general del Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic; per la Sra. Margaret
Mercadal i Camps, directora general del Medi Rural i Marí; pel
Sr. José Carlos Caballero i Rubiato, president de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears; pel Sr. Joan Simonet i Pons,
gerent del FOGAIBA; pel Sr. Jaime Olascoaga i Enseñat,
assessor tècnic; pel Sr. Andrés Lassalle i Fernández, cap del
Gabinet de Comunicació, i per la Sra. María José Llompart i
Roig, cap de Secretaria.

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. Comparesc, una
vegada més en aquesta cambra, per explicar tot el relatiu al
projecte de prospeccions petrolíferes que s’intenten dur a terme
al voltant de les nostres illes i les actuacions que s’han dut a
terme en una altra època i les que es realitzen o les que realitza
aquest govern del qual form part com a conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per evitar que aquests projectes
arribin a executar-se.

Abans de tot, sí que m’agradaria explicar, encara que fos de
manera esquemàtica, com es desenvolupa el procés de
tramitació dels projectes com els que ens ocupen des que una
empresa manifesta el seu interès per realitzar un projecte
d’aquest tipus fins que es produeix l’autorització final per
l’òrgan substantiu que, en aquest cas, és el Ministeri d’Indústria
i Turisme, i crec que això és molt necessari, perquè, després

llegir i escoltar doncs moltes coses, tenc la sensació que no es
té massa clar quin és aquest procediment.

Dins un procediment d’aquestes característiques hi ha una
tramitació substantiva i una tramitació ambiental, que van les
dues de la mà i que les passes a seguir són les següents: primer
de tot, una empresa ics solAlicita l’adjudicació de permisos de
recerca d’hidrocarburs a l’òrgan substantiu, el qual, en aquest
cas, com vos he dit, és el Ministeri d’Indústria i Turisme. Per
tant, primer de tot hi ha una empresa que té un interès a fer
aquestes prospeccions o aquesta recerca d’hidrocarburs.

En segon lloc, el que fa el Ministeri d’Indústria és examinar
la solAlicitud que li presenta una empresa i publica aquesta
solAlicitud de permisos en el Boletín Oficial del Estado, amb la
finalitat que en el termini de dos mesos puguin presentar-se
ofertes de competències o pugui formular-se oposició per part
dels que es considerin perjudicats en el seu dret. Per tant, segon
pas, el Ministeri d’Indústria rep aquesta solAlicitud d’una
empresa, ho publica al BOE per si hi ha altres empreses que
també estiguin interessades a fer la mateixa feina que ha
solAlicitat la primera empresa.

El tercer pas és que el Ministeri d’Indústria, una vegada han
passat aquests dos mesos i no hi ha hagut empresa, o si n’hi ha
hagut i s’ha decidit quina és l’empresa que ho durà endavant, el
Ministeri d’Indústria ja trasllada al Ministeri d’Agricultura i
Medi Ambient, que és l’òrgan ambiental, li trasllada l’expedient
per a l’autorització ambiental d’aquest projecte.

En quart lloc, el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient
tramet el projecte a les administracions afectades, amb una
primera fase d’informació prèvia perquè aquestes comunitats
autònomes o administracions afectades o particulars realitzin els
seus informes i les seves alAlegacions.

Després, les administracions afectades contesten al Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient sobre la necessitat o no
d’avaluació d’impacte ambiental.

Per tant, en aquesta primera fase prèvia, el que es discuteix
és si el projecte ha de passar avaluació d’impacte ambiental o no
i, per tant, en el moment processal només s’ha de dir això.

El Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient el que fa és
traslladar al Ministeri d’Indústria i al promotor, a l’empresa que
ha estat adjudicada, la necessitat de fer avaluació d’impacte
ambiental, si així se’ls ha demanat.

El Ministeri d’Indústria, a continuació, i el promotor
disposen de 18 mesos per presentar al Ministeri d’Agricultura
i Medi Ambient l’estudi d’impacte ambiental, resultat de la
informació pública i de les consultes realitzades a les
administracions afectades i persones interessades.

El Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient analitza aquest
expedient, quan li tornen abans de 18 mesos, analitza aquest
expedient complet i emet declaració d’impacte ambiental, el que
es coneix com la DIA, i ho comunica al promotor i al Ministeri
d’Indústria.
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I finalment, el Ministeri d’Indústria autoritza el projecte, si
aquesta declaració d’impacte ambiental és positiva.

Per tant, la comunitat autònoma intervé pràcticament en
dues fases, a la fase prèvia, per dir: volem que hi hagi avaluació
d’impacte ambiental, i a la segona fase, que és quan ens
presenten, una altra vegada, l’estudi d’impacte ambiental, i
nosaltres hi fem les alAlegacions oportunes.

Dit això, en primer lloc, resumiré, de manera breu, en què
consisteixen aquestes prospeccions i els seus riscos. En segon
lloc, les eines legals de les quals disposa la nostra comunitat
autònoma per actuar. I en tercer i darrer lloc, entraré a desgranar
en quin punt es troben cadascun dels tres projectes sobre els
quals la Comissió balear, com a òrgan substantiu mediambiental
del Govern, ja s’ha pronunciat.

Respecte del que suposen els riscos inherents a aquestes
prospeccions, de manera esquemàtica, he de dir que els sondejos
acústics inicials per a l’estudi de la possible presència
d’hidrocarburs en el subsòl marí, consisteixen en l’emissió
d’ones sonores, mitjançant airguns, uns canons d’aire
comprimit de gran abast, que el que farien seria tota una
exploració d’immenses àrees del Mediterrani, amb impactes
cada deu segons, amb una potència de 260 decibels, molt per
sobre dels 180 decibels en què es troba el llindar del dolor per
a la infinitat d’éssers vius. Hem de tenir en compte que ones
amb valor de 200 decibels causen danys irreversibles a cetacis,
tortugues marines, etcètera, i també podrien afectar els recursos
pesquers.

Després, en cas que es detectassin borses de petroli d’interès
comercial, la seva explotació suposaria riscos els quals
consideram també absolutament inacceptables per a les nostres
illes, per al turisme que ens visita, principal font de recursos de
la nostra comunitat, de la nostra economia, i per als nostres
bancs pesquers i per al Mediterrani en general, per tractar-se
d’un mar tancat el qual no pot assumir cap risc de marea negra.

Respecte de les eines legals de les quals disposa el Govern
balear per prohibir aquests sondejos, també vull ser molt clar.
En primer lloc, explicar que la decisió d’aquest tipus
d’autoritzacions correspon íntegrament al Govern central, tot i
que durant la tramitació ambiental hem de ser consultats com a
administració interessada.

En segon lloc, dir que l’única resolució autoritzada per a la
realització de sondejos sísmics, amb finalitats d'exploració en la
recerca d’hidrocarburs està concedida el dia 23 de desembre del
2010 pel Consell de Ministres, presidit pel Sr. Rodríguez
Zapatero, essent ministre d’Indústria el Sr. Miguel Sebastián,
per tant l’única en aquests moments que hi ha autoritzada té
noms i llinatges molt clars.

En tercer lloc, dir que l’eina legal i competencial més clara
de què disposam és la nostra participació en la tramitació
ambiental d’aquestes prospeccions i que des de la Comissió
Balear de Medi Ambient s’han emès tant els informes en fase
prèvia, com els informes en fase d’avaluació d’impacte
ambiental per als projectes del Golf de València, els plens de la
Comissió balear de dia 4 del 6 del 2014 i dia 30 de gener del
2014, i del Golf de Lleó, plens de la Comissió de Medi
Ambient, de dia 18 de novembre del 2011 i de dia 3 d’abril del
2013. I en el cas del Mediterrani nord-occidental, de moment,
exclusivament els de la fase prèvia, en el ple de la comissió de
dia 30 de gener del 2014, ja que és aquesta fase en la qual es
troba aquest projecte.

Que aquests cinc informes són a disposició de tothom, i
també de la seva; que, a més, s’han publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, que s’han tramès als ministeris
competents i a la Delegació del Govern i s’hi recull el més
absolut rebuig a qualsevol tipus de prospecció d’aquest estil i es
justifica amb solvència tècnica suficient que analitza els riscos
inherents als quals m’he referit fa un moment.

Hem pres posició clara, ràpida i determinant en el ple, de
caràcter polític, de la Comissió Balear de Medi Ambient, en el
sentit de rebuig absolut.

Hem solAlicitat, en el Ple de dia 30 de gener del 2014, al
Govern central una avaluació ambiental estratègica, i no una
avaluació que entenem fraccionada i contrària al dret ambiental
per divisió de projectes, sense un planejament previ i
correctament avaluat.

Personalment, m’he dirigit per carta als ministres Soria i a
l’exministre Cañete, titulars dels ministeris competents, per
solAlicitar que s’estudiïn fórmules que ens permetin d’aturar
aquests projectes, apelAlant al principi de precaució i també pel
sentir majoritari de la societat contrari a aquestes actuacions. Ho
vaig fer el novembre del 2012, ho vaig tornar fer el juliol del
2013 i a les diverses reunions que he pogut mantenir amb el
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.

Dia 12 de febrer del 2014 vaig encapçalar una delegació a
BrusselAles, acompanyat pel president del Consell Insular
d’Eivissa, del president del Consell de Formentera, d’una
diputada del Parlament Europeu, Rosa Estaràs, del president de
la Comissió Balear de Medi Ambient i d’algunes entitats com
OCEANA i d’altres membres, com dic, d’entitats civils i
membres dels equips de les institucions, organismes esmentats,
per traslladar al comissari europeu de Medi Ambient la nostra
posició de rebuig a les prospeccions, i vaig solAlicitar dos
elements que consider rellevants: un, que la Comissió Europea
insti i coordini una avaluació ambiental d’àmbit supranacional,
per a efectes transfronterers, d’aquest tipus de projectes.
Aquests projectes són en mans dels estats membres, són els que
tenen la decisió, nosaltres el que demanam és que, per mor que
això pot tenir efectes a molts de països, demanam que sigui ja
la Unió Europea la que es posi a estirar d’aquest carro. I en
segon lloc, també que es promogui una conferència
euromediterrània, per analitzar de manera conjunta els efectes
de l’explotació de la borsa d’hidrocarburs del Mediterrani, no
basta que siguin només els països de la Unió Europea, teniu en
compte que també hi ha països del nord d’Àfrica, etcètera.
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Els explicaré ara en quina fase es troben cadascun dels tres
projectes sobre els quals ha informat la Comissió Balear de
Medi Ambient. Es tracta fins avui de tres projectes, situats a tres
zones marítimes que envolten per complet les Illes Balears, el
Golf de València, el Golf de Lleó i el Mediterrani nord-
occidental. Les superfícies que ocuparien aquests estudis van
des del 4.296 quilòmetres quadrats en el cas del Golf de
València, i fins als 37.000 quilòmetres quadrats del Golf de
Lleó, fins al 99.000 quilòmetres quadrats del Mediterrani nord-
occidental, la qual cosa significa una superfície total que supera
més de 40 vegades la superfície de l’illa de Mallorca.

Quant al Golf de València, les zones d’alta mar 1 i 2,
Benifalló i Gandia, dir que els permisos per a aquest projecte,
com ja he dit anteriorment, es donen dia 23 de desembre del
2010, per part del Govern del Sr. Rodríguez Zapatero,
mitjançant un Reial Decret, el 1775/2010, figura de
competència exclusivament estatal i que no precisa de cap tipus
d’intervenció de l’administració ambiental autonòmica per
aprovar-se. Llavors, el Govern de l’Estat no va considerar
interessat el Govern de les Illes Balears, ni li va solAlicitar
informe, especialment de caire ambiental. Malgrat això, va
donar l’autorització en base que no existien motius tècnics ni
mediambientals que impedeixin la resolució favorable de
l’expedient. Això, com dic, va ser dia 23 de desembre del 2010.

L’administració central de l’Estat torna ser la competent per
avaluar els riscos que poden comportar aquestes actuacions i la
seva compatibilitat amb la conservació del medi ambient
mitjançant la declaració d’impacte ambiental. El Govern, ja del
Partit Popular, va solAlicitar, en el mes de febrer del 2013, al
Govern d’Espanya que es considerés les Illes Balears com a part
interessada i per tant que ens solAlicitassin informe a través de
l’òrgan substantiu mediambiental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. En definitiva, intentar rectificar que no s’havia
tengut en compte les Illes Balears com administració afectada.

El maig del 2013, la Comissió Balear de Medi Ambient va
informar negativament sobre l’impacte d’aquest tipus
d’actuacions, en el ple del maig del 2013, i va demanar que se
sotmetés al procediment d’avaluació ambiental.

Dia 30 de gener del 2014, la Comissió Balear de Medi
Ambient, en el ple de dia 30 de gener del 2014, torna informar
desfavorablement l’estudi d’avaluació ambiental d’aquest
projecte, ja a la segona fase que vos he comentat abans.

Quant al Golf de Lleó, hem de ressenyar que per a aquest
projecte la comunitat autònoma sí que va ser consultada des de
l’inici pel Govern central. El promotor és Cyber Exploration, es
preveia fer treballs d’operació sísmica en uns 30.000 metres
lineals enfront del Cap de Creus i en el nord de Menorca. Dia 20
de setembre del 2011, el Ministeri d’Indústria va enviar escrit
sobre fase de consulta del projecte i ens donava 30 dies. En el
novembre del 2011, la Comissió Balear de Medi Ambient va
informar, en fase de consulta prèvia, negativament sobre
l’impacte d’aquest tipus d’actuacions, i va demanar que se
sotmetés al procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

L’abril del 2013, la Comissió Balear de Medi Ambient
també va informar negativament sobre l’avaluació de l’impacte
ambiental d’aquest projecte i s’envia acord, per triplicat, a
Indústria, al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i a la
Delegació del Govern.

En el juliol del 2013, ratificació de la Comissió Balear de
Medi Ambient en els informes presentats amb resposta a les
alAlegacions del promotor en la tramitació d’avaluació d’impacte
ambiental.

Dia 28 de gener del 2014, el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient va dictar una resolució de
terminació, amb el consegüent arxiu de l’expedient d’avaluació
ambiental del projecte de Cybert Exploration. L’arxiu de
l’expedient del projecte es produeix per una qüestió formal, per
haver sobrepassat el termini de 18 mesos, ja us he comentat
abans que tenen 18 mesos per presentar l’estudi d’impacte
ambiental, idò per haver sobrepassat el termini de 18 mesos que
marca la Llei d’avaluació d’impacte ambiental per a la
realització de la fase de l’estudi d’impacte ambiental,
informació pública i consultes, i ser el promotor el responsable
d’aquest retard.

Els he de dir, i això és nou, que acabam de tenir
coneixement, recentment, que aquest projecte s’ha reobert a
petició del promotor. Hem solAlicitat immediatament al
Ministeri d’Indústria, al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient
i a la Delegació del Govern que se’ns informi i se’ns torni
consultar, com a administració afectada. Hem solAlicitat que
s’obri un nou procés d’avaluació ambiental del projecte, amb la
corresponent exposició pública, i si no és així, també ja els ho
hem dit, aquest govern valora la possibilitat d’iniciar les
corresponents mesures judicials.

Dilluns va entrar, amb registre d’entrada a la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient la comunicació des del Ministeri
d’Indústria i dimarts ja els havíem contestat tot això des de la
Comissió Balear de Medi Ambient.

L’altre és el Mediterrani nord-occidental mar balear, aquest
projecte abraça una àrea del Mediterrani occidental d’uns
99.600 quilòmetres quadrats, el seu promotor és Spectrum Geo
Limited. Dia 30 de gener del 2014, la Comissió Balear de Medi
Ambient informa negativament sobre l’impacte d’aquest
projecte en fase de consulta prèvia i demana al ministeri que se
sotmeti a procediment d’avaluació d’impacte ambiental. És a
dir, som en aquella primera fase en què se’ns demana que
diguem si és necessària avaluació d’impacte ambiental o no.

A més d’aquests projectes, i sobretot perquè hi ha hagut
confusió de vegades pel que he pogut veure, hem d’assenyalar
també que dia 17 de gener del 2013 es va publicar en el Boletín
Oficial del Estado la solAlicitud dels permisos per part de
l’empresa Capricorn Spain Limited per realitzar sondejos
d’hidrocarburs a les zones denominades nord-est 1 a 12 en el
Golf de Lleó. A dia d’avui, des del Ministeri d’Indústria no s’ha
tramès cap informe sobre aquest projecte a la Comissió Balear
de Medi Ambient.
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En definitiva, tenim un projecte autoritzat l’any 2010, que
és el del Golf de València, que es troba en fase d’avaluació
d’impacte ambiental, dins els 18 mesos; un altre, el Golf de
Lleó, que s’ha reobert recentment, després que s’arxivàs el
passat mes de gener, per no acomplir els terminis per a la
realització de la fase de l’estudi d’impacte ambiental,
informació pública i consultes i ser el promotor responsable
d’aquest retard; un altre que es troba en fase de consulta prèvia,
i un quart del qual solament sabem que hi ha una solAlicitud de
permisos per part d’una empresa. Recordau aquelles fases en
què primer l’empresa fa la solAlicitud per poder fer l’exploració
i després el Ministeri d’Indústria ho publica en el BOE, dóna un
seguit de mesos i analitza a qui dóna finalment el permís.

Aquesta és la situació a dia d’avui. A partir d’aquí, el meu
missatge, com a conseller competent en matèria mediambiental,
i el d’aquest govern ha estat molt clar des de l’inici respecte de
la possibilitat que s’atorguin permisos per realitzar
prospeccions. També ho ha dit el president José Ramón Bauzá
per activa i per passiva: no volem que es facin ni sondejos
acústics, ni prospeccions, ni molt menys extraccions de petroli
en el mar que ens envolta, perquè suposaria per a nosaltres un
atemptat contra el principal motor econòmic d’aqueixes illes,
contra la nostra imatge com a destinació turística de primer
nivell mundial, contra el medi ambient i, en definitiva, contra el
sentir majoritari dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears.

Dit això, també els he de dir que les possibilitats
competencials d’aquest govern -ja ho he dit- són les que són en
aquest àmbit, i a aqueixes hem de recórrer i recorrem per evitar
que sobretot l’únic projecte autoritzat a dia d’avui pugui
paralitzar-se en virtut d’una avaluació d’impacte ambiental
negativa, però, repetesc, tenim unes competències de les quals
ni podem ni volem extralimitar-nos. I també vull aprofitar
aquesta compareixença per reiterar que aquest govern, en virtut
d’aquestes competències i dels mecanismes que li atorga l’estat
de dret, arribarà fins a les darreres conseqüències en la intenció
ferma per evitar que es realitzin prospeccions.

Per concloure m’agradaria convidar tots els partits amb
representació parlamentària, aquells que no la tenen, les
diferents organitzacions civils que lideren el sentir de la societat
i, en definitiva, tots els actors implicats directament o indirecta
en aquesta batalla contra les prospeccions, a sumar, a adoptar
una actitud de lluita útil, a despolititzar el tema, a substituir
culpables per solucions i a fer un front comú de debò contra les
prospeccions, perquè solament des d’aquesta unitat podrem
tenir les màximes opcions d’aconseguir el millor per a aquestes
Illes Balears. 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. Diputada Sra.
Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva compareixença, les seves explicacions; benvinguts
també els alts càrrecs que l’acompanyen, així com els
representants de diferents organitzacions i molts de mitjans de
comunicació que avui també són en aquesta comissió, mostra de
la preocupació i de la importància que té el tema del qual hem
vengut a debatre aquesta tarda.

Li he de dir, Sr. Conseller, li don les gràcies per les seves
explicacions, però ja li avanç que de moment m’he quedat més
preocupada que abans d’entrar en aquesta comissió, i sobretot
perquè crec que una part de les seves explicacions, per dir-ho
finament, no han estat completes. Però abans d’entrar a les
explicacions que ens ha donat ara aquesta tarda, deixi’m que em
refereixi primer a les seves significatives paraules, per les
conseqüències que han tengut, les paraules que va pronunciar
ahir mateix en el ple del Parlament, i que jo resumiria breument
en tres punts: en primer lloc ahir va reconèixer i ens va dir que
vostè no va informar el president Bauzá que a la Comissió
Balear de Medi Ambient tenien un informe signat pel cap de
servei de recursos marins el juliol de 2013 que posava de
manifest que en el mes d’abril de 2013 ja s’havia produït tota
una sèrie de sondejos amb la tècnica d’airguns que repercutien
negativament a les nostres aigües, i amb les conseqüències
negatives que això té, evidentment, i que no tornaré a relatar
aquí perquè vostè mateix n’ha fet referència. 

En segon lloc -ho ha repetit avui també aquí-, que tots els
expedients són públics, que tots els informes són públics i, Sr.
Conseller, dir això és enganyar la ciutadania, perquè si avui diu
això aquí, demà quan tengui milers i milers de persones potser
a la seva conselleria demanant-li expedients i informes posarà
el personal de la seva conselleria a ensenyar-los-els? Això és
enganyar la ciutadania; o remetre’ls al BOIB o al BOE. Sr.
Conseller, jo li deman explicacions i la responsabilitat que vostè
té des que és en aquest govern. 

I el seu tercer argument, que va dir ahir i que avui no n’ha
parlat, jo li demanaria que ens ho explicàs, si pot; jo no som
tècnica, per tant, del que li preguntaré ara, no en tenc ni idea
respecte d’aquest punt concret. Vostè va dir ahir que els
sondejos es varen produir a més de 300 quilòmetres de les
nostres costes, i per tant això no ens havia de preocupar o que
no tenia res a veure amb les Illes Balears. 
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Anem per parts, Sr. Conseller. El fet que vostè no informàs
el president d’una cosa tan significativa i tan greu, amb tan
negatives conseqüències, com que en el mes d’abril i també en
el mes de juliol de l’any 2013, tal i com va denunciar el grup
ecologista GEN-GOB, en aquest cas a Eivissa, dient que ja
s’havien realitzat aquests sondejos que ens afectaven
negativament, crec que és motiu més que suficient perquè en
aquest govern algú hagués assumit responsabilitats polítiques,
i aquestes responsabilitats polítiques, Sr. Conseller, li
pertocaven a vostè, sobretot perquè ha provocat una cascada
d’enganys, Sr. Conseller. Jo no pos en dubte, de veritat, fins ara
jo me’ls he cregut, Sr. Conseller, a vostè i al president, jo em
creia que vostès realment quan s’enfundaven la samarreta que
deia no a les prospeccions i anaven a les manifestacions de
veritat que jo em creia que vostès estaven en contra de les
prospeccions, jo no tenc per què dubtar d’això. El que passa és
que tots els fets que han ocorregut amb posterioritat, per cert, no
amb posterioritat de les manifestacions, no amb posterioritat
que el president Bauzá firmàs públicament les alAlegacions en
contra de les prospeccions, sinó les seves actuacions durant
aquesta legislatura, ens porten a pensar tot el contrari, que
independentment de la seva voluntat política o personal aquí a
les Illes Balears vostès estan ja fermats de peus i mans amb els
seus companys de Madrid, i el que vostè ens ha anunciat avui
aquí, ara fa uns minuts, n’és una bona mostra.

Però em vull centrar, i vostè tampoc no hi ha fet referència,
a alguns dels informes tècnics dels quals no va donar compte a
la ciutadania ni al Parlament ni al president. En primer lloc, el
Govern central reconeix vostè que els envia a la conselleria
d’expedient perquè informin exactament sobre “Proyecto
campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León frente a las
costas de Cataluña y Baleares, y su afectación a la pesca y a
las especies marinas”, i els tècnics, com vostè molt bé ha dit,
fan un informe, primer, el mes de març, ben contundent, que diu
tots els efectes negatius que aquests sondejos tendrien, que
poden ser -diu l’informe- letales, daños patológicos en los
sistemas auditivos u otros órganos, cambios de
comportamiento, interferencias con el uso de señales acústicas,
etc., etc., i diu l’informe: “Estos cañones están diseñados para
que al disparar envíen las ondas hacia el fondo; sin embargo
la energía también se proyecta horizontalmente por el agua,
pudiendo ser detectada a cientos de metros, incluso a muchos
quilómetros de distancia. Pueden alcanzar niveles sonoros”
fins a 250 decibels, com vostè ha dit aquí. Idò bé, aquest
informe, que és del mes de març, resulta que després, un mes
després, la companyia petrolífera, suposam que SeaBird, ja
efectua els sondejos de què aquest estiu hem tengut
coneixement que ja feia un any que s’havien produït, en dates
a més concretes, els dies 16 i 17 d’abril, segons diuen els seus
propis tècnics, Sr. Conseller.

Però ja el juliol de l’any passat el cap de servei de recursos
marins, quan fa el seu informe, diu: “Lo peor es que tenemos
constancia de que las campañas de sondeos mediante airguns
se iniciaron en abril”, concretament els dies 16 i 17, “con
cadencias regulares de baja frecuencia en intervalos regulares
de aproximadamente 10 segundos”, i conclou, conclou
l’informe: “Tenemos pruebas de que en abril se han realizado
sondeos de prospección sísmica con cañones de aire
comprimido que han sido perfectamente audibles en todo el
mar balear, cosa que vulnera uno de los compromisos de los
peticionarios”. Per tant, Sr. Conseller, crec que avui també

hauria de disculpar-se o com a mínim rectificar les seves
paraules d’ahir, que fins i tot va negar que aquests sondejos
s’haguessin realitzat. Però jo ara no em posaré a discutir amb
vostè si era a 300 quilòmetres, a 150 o a quina distància
concreta, perquè li faig una pregunta: em pot dir quin informe
o quins estudis han fet des de la conselleria per poder establir la
distància exacta on es van fer aquests sondejos?, perquè
l’important de tot això, Sr. Conseller, és la conseqüència que
han tengut, i han tengut conseqüències negatives audibles, com
diuen els tècnics, a les nostres aigües de les Illes Balears. Per
tant aquí, amb aquest darrer intent seu de fugida endavant, dient
que els sondejos ni tan sols s’han produït a les Illes Balears, jo
ajuda ni poc ni mica, Sr. Conseller, a la confiança i a mantenir
la unanimitat que fins ara ha existit respecte d’aquest tema,
unanimitat política i unanimitat social, per anar tots junts a
Madrid a fer un front en contra de les prospeccions, perquè, Sr.
Conseller, jo aquí li prenc la paraula i li record que fa molts
pocs mesos vostè va votar en contra de fer un front comú i anar
tots junts a Madrid. Però miri, no he vengut aquí a fer-li retrets...
Sí, vostè.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, vostè no va votar en el ple del Parlament perquè no té
vot, però crec que encara és al Partit Popular, i els seus 34
diputats, per ordre del Sr. Bauzá, que sí vota perquè és diputat,
varen votar en contra de fer un front comú tots junts a Madrid.
I, clar, això ens fa sospitar, ens fa pensar malament, Sr.
Conseller. No és que siguem malpensats, és que totes i
cadascuna de les passes que es donen van en direcció contrària
d’allò que escenifiquen.

Però jo, com dic, no venc aquí a fer retrets. Li prenc la
paraula: digui’m dia i hora així que tenguin cita a Madrid amb
la nova ministra de Medi Ambient, que per cert ja fa mig any
que és ministra i encara ni tan sols no s’hi han reunit o hi han
parlat; o amb el ministre d’Indústria, o amb el president Rajoy,
o amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, amb la
qual, per cert, va dir el president Bauzá que hi tenia una reunió,
això crec que era el mes d’abril, que la va haver de suspendre
perquè havia abdicat el rei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha excedit el seu temps.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, vaig..., acab, Sra. Presidenta, perquè crec que la
importància del tema ens donarà perquè ens deixi just un minut
per poder acabar.

Com dic crec que després del temps que ha passat, que
vostès encara no hagin fet cap reunió, el president Bauzá, a
Madrid, dóna bona mostra que les paraules van per una banda
i els fets per una altra.
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Per últim també li he de dir que crec que les paraules d’un
dels portaveus de l’organització no governamental Tursiops
respecte al fet que els sondejos s’havien fet i que havien estat
audibles a pesar de no saber la distància concreta, crec que dóna
bona mostra que hauríem d’estar preocupats perquè aquests
sondejos s’han fet. Per cert, Sr. Conseller, han preguntat,
saben..., al ministeri han preguntat si aquests sondejos tenien
permisos?, qui els ha fet? Perquè aquí, si ara resulta que una
empresa fa sondejos i ningú no sap res, i no passa res perquè
uns es tiren la pilota als altres, evidentment no avançarem.

Per últim, a més de proposar-li aquest front comú a Madrid,
també li vull recordar, Sr. Conseller, que el canvi de normativa
estatal ajudaria a tancar aquest tema de les prospeccions,
recordant-li que l’any 2013 el Sr. Rajoy va aprovar la Llei
21/2013 amb la qual se simplifica l’avaluació d’impacte
ambiental. Això evidentment no ajuda a aturar les
prospeccions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, hauria d’anar acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Per últim, a dia d’avui no hi ha
permisos definitius concedits, concedits a les empreses, perquè
si aquests permisos fossin ja els definitius vostè mateix ha dit
aquí que s’està pendent, en el cas del Golf de València, de
l’informe ambiental que ha d’emetre el Ministeri de Medi
Ambient. Li deman expressament, Sr. Conseller, que exigeixi al
Ministeri de Medi Ambient que l’informe ambiental sigui
negatiu, perquè si és negatiu es podrà arxivar el cas.

I ja ara sí que acab. Esper, Sr. Conseller, que també hagi
complert la declaració institucional d’aquest parlament, que va
ser unànime, votada per tots, consensuada per tots els partits
polítics, que s’instava el Govern perquè exigís al Ministeri
d’Indústria la immediata paralització de les prospeccions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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 a totes i a tots. Benvinguts, conseller i tot el seu
equip. M’agradaria que el to d’aquesta comissió i d’aquest debat
fos més amable que per ventura el de les preguntes de control
d’ahir en el plenari, però ja li advertesc que per part meva
només m’hi puc comprometre en la mesura que en el debat a la
balança entre el rigor i la demagògia, que tots en podem fer
servir, no l’estic acusant a vostè de demagog, pesi més el rigor
que la demagògia, i jo almanco a la meva intervenció intentaré
fer-ho, tot i que estic bastant indignat, com vostè va poder
comprovar ahir. I avui ja començam aquesta comissió i vostè fa
que m’indigni encara més, perquè tenc aquí el Diari de Sessions
de la comissió de dia 2 d’abril, on va venir a comparèixer per
això mateix, i com si no hagués passat res pràcticament torna a
dir exactament el mateix que va dir el dia 2 d’abril. Per tant

m’indigna, m’indigna que vengui amb aquesta actitud, de veres
que esperava... no sé si haurem d’esperar al segon torn que ens
respongui allò que se li està demanant i el que s’està demanant
a tot el seu equip.

Ahir va dir que havien fet molts d’informes. Supòs que és
aquell munt que tenen allà. Jo li he anat demanant tot això que
han anat fent i més. També els de dir que vostè pot dir que té
molt de valor; jo li dic que és el que havien de fer, perquè com
a administració els toca informar davant cada un d’aquests
projectes en el moment que toca i d’acord amb el procediment
així com vostè l’ha explicat, i són informes que fan els tècnics,
supòs que no hi ha només una ordre política darrere sinó que hi
ha una qüestió de procediment, els tècnics són els que en saben
i els tècnics, a tots els informes que han fet en el seu
departament o departaments, no només el de Medi Ambient sinó
també el de Pesca, Medi Rural i Marí, també Turisme en el seu
cas, tots són contraris i tots són molt contundents, i tots són
informes tècnics, no són informes signats per polítics. Tots
conclouen en allò que en teoria ens uneix, i és que hem d’estar
en contra de les prospeccions perquè són un desastre des del
punt de vista mediambiental. Llavors hi podem afegir allò
econòmic i el turisme i tot el que vulguem, però és així.

Molt bé, idò vostè ve aquí el mes d’abril d’enguany, ens diu
que fan tot el que poden i més; jo m’ho crec, igual que la Sra.
Costa; li feim aportacions, crec que en positiu, hi ha coses en
què discrepam, no només el dia de la compareixença sinó també
en coses com allò del front comú. Nosaltres pensam que el front
comú també s’hauria de fer amb Canàries, que no és coherent
això de dir “prospeccions aquí no però a Canàries sí perquè és
diferent, perquè som una mar tancada.” No, des del punt de
vista tècnic objectiu és el mateix.

Els informes no són perfectes, nosaltres li ho vàrem dir. Per
exemple ens estranyava que l’informe d’Spectrum de la
Comissió Balear de Medi Ambient no digués que s’incomplia
la Llei d’hidrocarburs, només amb el projecte, perquè
sobrepassava de molt allò que la mateixa Llei d’hidrocarburs
assenyala com un límit evident. Però, bé, la qüestió és que
també amb la feina de proposta però també de control
parlamentari li anam demanant tota aqueixa documentació que
li deia, i dins aquesta documentació ens envia els informes de
SeaBird, vull dir que en una primera tongada, els de la Comissió
Balear de Medi Ambient d’octubre de 2011, SeaBird és el
projecte entre el Golf de Lleó, costes entre Catalunya i Balears;
octubre de 2011, informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient al ministeri: s’ha de fer informe d’avaluació ambiental,
i ens pareix malament per totes aquestes coses. Març de 2013 es
fa un altre informe, en aquest cas de Pesca, i diu pràcticament
tres quarts del mateix que deia aquell informe, ja en el tràmit del
procediment d’informació ambiental; es veu que la companyia
diu: “Bé, tot això que ens diu el Govern, les alAlegacions i tal, no
és correcte”, i el ministeri ho torna a demanar, i és quan ens
envien aquest informe, que jo vaig quedar amb els pèls drets
quan ens el varen enviar, i no ho tornaré a repetir perquè ja l’ha
llegit la Sra. Costa; diuen els seus informes: “Tenemos
constancia de que las campañas de sondeo mediante airguns se
iniciaron en abril”, els dies concrets, tenim els registres
d’hidròfons... És molt contundent, és una resposta a un
contrainforme, a una contrapetició que fa el ministeri.
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La resposta davant això ens pareix lamentable, pensam que
se la podria haver estalviat i haver-nos donat explicacions molt
més raonables, tot això que ens hauríem estalviat de calvari,
sobretot per a vostè. Les respostes a més han anat
acompanyades de mentides, perquè en lloc de completar aquesta
informació -la hi hem demanat per via parlamentària, esperem
que ens l’enviï-, s’aferren a un altre informe que no és seu, que
és d’una ONG, que és Tursiops, i jo no sé si és que tot l’equip
que l’acompanya no l’han llegit, s’aferren a allò dels 285
quilòmetres de distància als quals es poden haver produït
aquests sondejos, que el seu informe diu que s’han produït el
mes d’abril, i aquí l’informe de Tursiops ni tan sols parla dels
sondejos, diu que sí, que varen detectar cosa el juliol, però
aquests 285 quilòmetres, s’haurien d’haver llegit l’informe, que
no és seu, per ficar-ho a l’argumentari, no només de la
conselleria, del PP, avui matí a la ràdio mateix em pegaven amb
això, han tergiversat un informe d’una ONG que parla de
registres -aquí és- d’hivern del 2006 a l’estret de Gibraltar, a
això es refereixen els 285 quilòmetres, eh, i que hi ha
moviments de balenes.

Bé, això no és seriós, això no és seriós. En el primer informe
han amagat informació a aquest parlament, perquè vostè va
venir fa quatre mesos a aquesta comissió, no ens va dir res
d’això; a l’opinió pública i al seu propi president, i això és així,
i és molt greu perquè és un tema d’estat, no és qualsevol tema,
no és un tema que, bé, a tothom ni li va ni li ve, no és un tema
de legislatura, és un tema d’estat per a aquesta comunitat.

I en el segon informe, aquest que han incorporat al seu
argumentari, és que menteixen ja directament, o sigui aprofiten
un informe d’una ONG per dir mentides, per dir que varen ser
285 quilòmetres. I també hi ha qualque mitjà de comunicació
que s’ho creu. Que llegeixin l’informe i vostès llegeixin també
els informes que citen, sobretot quan no són seus, però en els
seus almanco ampliïn la informació.

Per tant, s’han fet sondejos sense autorització, i almenys en
el cas del Govern se sap l’autor, perquè informam sobre una
companyia en concret, que és Cyber, sobre un territori
determinat i en un temps determinat i en uns dies molt concrets.
Per tant, qualque cosa més es podia fer que acomplir el
procediment; ara jo enviï això a Madrid i no he amagat res a
ningú, home! I Madrid? Supòs que almanco haurà obert un
expedient sancionador, perquè si tu saps que hi ha una
companyia que fa sondejos sísmics i els teus propis informes
diuen que aquests sondejos sísmics tenen un impacte brutal en
alguns casos, sobre les larves dels peixos, sobre els cetacis,
sobre els fons marins, sobre més coses, qualque cosa haurà de
fer el ministeri, no? I jo crec que el seu govern i el seu
departament tenir una actitud prou més combativa, perquè ens
havia dit que feien tot el que podien i més.

Per tant, amb el Govern central es limiten a cobrir el
procediment. Madrid, què fa el Govern central, el Ministeri
d’Indústria o el Ministeri de Medi Ambient? Res, que nosaltres
sapiguem; si han obert un expedient sancionador contra aquesta
companyia, és igual si va caducar el permís a principi d’any,
l’ha tornat demanar, com vostè ha dit, i ho varen fer l’any
passat. Per tant, què ha fet Madrid.

I si és tan greu, o si és que és tan greu, què és que el to de
l’informe, el seu tècnic, el seu cap de departament diu: però
escolta, ministeri, aquesta gent que es deixi d’històries, perquè
a sobre és que fan sondejos sísmics, què em vens a contar!
Aquest és el to, jo veig que un tècnic meu fa això, i bé, pas de
les paraules als fets i pas de les declaracions... Aquí ens va dir
fa quatre mesos, que fins i tot ja havia posat en contacte amb
l’Advocació, és al Diari de Sessions, l’Advocació, amb la
Comissió Balear de Medi Ambient i més, doncs jo no sé si
varen posar això, però això jo crec que és informació sensible
i que tothom tenia dret a conèixer. I que parla d’una cosa que,
com tots els seus informes d’aquell munt d’allà diuen, els
sondejos, des del minut número 1, tenen un impacte, i s’han fet
impunement. I si s’han fet el mes d’abril, segons el Govern, i
també n’hi ha hagut el mes de juliol, segons una ONG, és que
a sobre n’hi pot haver a diferents bandes.

Per tant, que fan tot el que poden i més ja..., aquell dia m’ho
vaig creure, ara avui ja i aquest estiu no m’ho crec.

I cregui’m que jo crec que costa tan poc rectificar i dir a un
moment donat que t’has equivocat o donar explicacions, que tot
això que ens podríem haver estalviat, ens podríem haver
estalviat aquesta compareixença, jo haver-li hagut de demanar
la dimissió, cosa que ja sé que no arribarà, ni que el cessin, ni
totes aquestes coses, però bé, si és ver que fan tot el que poden
i més, davant d’això el mínim que poden són accions legals,
contra aquestes companyies que saben, constaten i certifiquen
i notifiquen al ministeri que actuen impunement, contra el
ministeri si no ha fet res en tot aquest any, i continuar tramitant
el procediment com si no hagués passat res, perquè, com a
mínim això mereixeria un expedient sancionador.

A Europa m’ha dit el que va fer fa mesos, ara han canviat els
comissaris, en aquella compareixença anterior hi havia canvi de
comissaris i tampoc no es podia concretar gaire, em pareix que
va escriure al Sr. Cañete, que avui l’han nomenat comissari
d’Energia, això ens va molt bé, no? No va dir que era jovial?
Doncs, com que és tan jovial i amic seu, a veure si és capaç de
fer qualque cosa en aquest tema!

Però, sabent que, a més, s’han fet aquests sondejos i que els
seus informes diuen que aquests sondejos, des del minut número
1, tenen un impacte, què ha fet la conselleria, com a màxima
autoritat ambiental que és en aquesta comunitat, a nivell de
seguiment, sobre l’afectació al medi mari i a tots els que
l’habiten? Esper que m’ho contesti. Li he demanat per escrit
també, jo crec que no hauran fet cap seguiment.

I que no ho hagin fet és lamentable, i sap per què? Perquè
pot bravejar que han fet mil folis d’informes, però si vostè no es
creu allò que els seus tècnics han posat als informes i no ha fet;
si sap que hi ha hagut una cosa, hi ha hagut uns sondejos
sísmics, que els seus informes diuen de manera contundent i
concreta que s’han realitzat, i no han fet res durant aquest any
i busques, a nivell de seguiment, sobre com pot haver afectat
això als ecosistemes, és que no es creuen el que vostès mateixos
diuen sobre les prospeccions.
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Diu un dels lemes de les campanyes contra els sondejos
sísmics, dels ecologistes: ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, hauria d’anar acabant.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, acab.

A deaf whale is a dead whale, una balena sorda és una
balena morta, per allò dels impactes potents que tenen aquestes
canonades d’aire comprimit.

Idò, un govern sord, que ve aquí, com si no hagués passat
res, i no escolta el que diu l’oposició, que no hi som només per
fer oposició, per estar en contra de vostès, és un govern mort,
almanco políticament.

Moltes 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, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, equip que l’acompanya, directors, assessors, les
entitats que avui tenim la sort que ens escolten i ens
acompanyen.

En primer lloc, Sr. Conseller, vull agrair-li que vostè
demanàs comparèixer d’urgència en aquesta comissió, a la
primera reunió del període de sessions, per donar explicacions
de totes les coses que ha fet el Govern en relació amb aturar les
prospeccions petrolíferes, diferents projectes que jo no repetiré
i que vostè ens ha explicat exhaustivament. Crec que és molt
indicatiu que sigui vostè qui demana comparèixer i fer-ho
d’urgència i és perquè la voluntat de transparència de vostè i
d’aquest govern ha estat clara i llampant, com crec que estic en
condicions de demostrar amb les meves paraules.

I crec que és tan senzill com fer una cronologia dels fets, fets
polítics i fets tècnics.

Fets polítics, declaracions institucionals fetes per aquest
parlament, la primera que es produeix, 8 de març de l’any 2011,
és a petició, a proposta del meu company diputat, Sr. Jerez, que,
en el mes de febrer, quan ningú quasi no parlava de
prospeccions, de l’any 2011, alerta aquest parlament, i
aconsegueix, i crec que és molt d’agrair, la unanimitat d’aquesta
cambra en contra de les prospeccions. Però és que el 15 de
novembre de l’any 2011, ja governant el Partit Popular, es torna
a fer una altra proposició no de llei en el mateix sentit,
demanant la immediata paralització. I ho tornam a fer contestant
i dient el mateix, contestant una interpelAlació el dia 6 de
novembre de l’any 2012. I tornam aprovar per unanimitat una
altra proposició, en aquell moment feta, el 4 de desembre del
2012, pel Grup Parlamentari Socialista. I tornam a contestar i a
dir el mateix el dia 2 d’abril de l’any 2013, a una pregunta en

plenari que li fa el Sr. Pons a vostè. I una altra, en referent,
concretament, al Golf de Lleó, la Sra. Pons, el 16 d’abril de
l’any 2013. Tornam aprovar una proposició no de llei concreta
sobre el Golf de Lleó el 9 d’octubre de l’any 2013. I vostè
compareix el 22 d’octubre de l’any 2013, és interpelAlat el 18 de
febrer de l’any 2014 i torn comparèixer l’abril del 2014, i ho fa
avui, i sempre ha dit el mateix: no volem prospeccions
petrolieres i farem tot el possible per aturar-les. I parl de
declaracions polítiques.

Però si anam a les declaracions tècniques, amb contingut
administratiu, és a dir, als actes administratius concrets d’aquest
govern per aturar les prospeccions petrolieres a tots i cadascun
dels projectes que estan en tramitació, han estat inequívoques
i..., no idèntiques perquè..., però sí iguals quant al fons de la
qüestió.

La Comissió Balear de Medi Ambient, i en aquest cas no els
relataré les dates, però si els diré que començam, en el mes de
novembre de l’any 2011, a pronunciar-se tant quan hi ha hagut
consultes prèvies, com quan hi ha hagut les avaluacions
d’impacte ambiental presentades per les diferents empreses, a
pronunciar-nos en contra de totes, 2011, 2012, 2013, 2014, a
tots, tots els plenaris de la Comissió Balear de Medi Ambient.
Quan se li ha sotmès una informació prèvia, quan se li ha
sotmès un document d’avaluació d’impacte ambiental, la
resposta ha estat la mateixa: no. I a més, s’ha fet, com molt bé
deia el meu ilAlustre companys, Sr. Abril, en base a informes
tècnics. I a la Comissió Balear de Medi Ambient, en base a
aquests informes tècnics, s’han pres els acords d’informar
negativament en tots els casos.

Per tant, crec que no és just, crec que no és cert, crec que és
faltar a la veritat pretendre que hi ha un doble discurs o
pretendre que s’oculta res. I més que li l’acusi a vostè, al Partit
Popular i al Govern al qual donam suport d’aquesta actitud,
siguin els que no informaren la ciutadania que dia 23 de
desembre de l’any 2010 el Consell de Ministres del Govern
d’Espanya, presidit pel Sr. Zapatero, va aprovar un reial decret
que autoritzava prospeccions petrolíferes prop de l’illa
d’Eivissa. Jo aquell zel, aquella preocupació, aquell informar els
ciutadans d’allò que els afectava, m’hagués agradat també
veure’l l’any 2010, i si eren les festes de Nadal, almenys el
gener del 2011. I no es va produir, li promet que m’hi he
esforçat profundament a trobar alguna compareixença d’alguna
autoritat, del Consell de Govern, del president de la comunitat,
del president del Consell Insular d’Eivissa, que era el més
afectat en aquell moment, que digués alguna cosa; ja no que
digués que estava en contra, sinó que simplement informàs que
això s’havia produït. I he de reconèixer la meva absoluta
incapacitat per trobar ni mitja paraula sobre aquesta qüestió. Per
tant, crec que lliçons les justes.
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Jo, sincerament, crec que els ciutadans esperen una altra
cosa, també de l’oposició, de nosaltres també, però també de
l’oposició. I és que no aprofitin qualsevol invent, circumstància
o fet, per petit que sigui, per fer-s’ho venir bé i crear discòrdia,
dubte, discrepància, malestar, on el que hi ha d’haver és unitat,
responsabilitat, missatge junts. I això no ho veig, i m’agradaria
veure-ho, i no ho veig, i ho lament profundament.

I em fa pensar, i mirin que no m’agradaria pensar-ho, i estic
d’acord amb el Sr. Abril en allò del to amable, i crec que així ha
de ser, que de vegades, Sr. Conseller, he de reconèixer que ho
posen difícil al Govern i he de reconèixer que ho posen difícil
als diputats del Grup Parlamentari Popular, però crec que hem
de continuar fent un esforç per separar la remor, i en aquest cas
mai tan ben dit, les tècniques de tinta de calamar que ho
embullen tot del fons de la qüestió, del que diuen els
mallorquins el bessó.

I el bessó és molt clar, tenim unes eines que hem de
continuar utilitzant, hem de continuar utilitzant les eines que ens
dóna la llei avui, que són avaluacions d’impacte ambiental,
informes negatius, aturar-ho per aquest costat. Dimensió
europea del conflicte, perquè ho és, perquè la mar mediterrània
no entén de fronteres de països. I coincideix també amb vostè,
una dimensió no només europea, sinó de tots els països que som
al voltant del mar mediterrani. I això és el que hem de fer.

Tirar-nos els trastos pel cap i aprofitar, que diuen en castellà,
que el Pisuerga pasa por Valladolid, crec que no arregla res ni
ajuda ningú, sincerament; crec que l’actitud que s’ha de prendre
és la que hem pres fins ara, i si algú té eines legals més enllà,
perquè l’única aportació que he sentit avui és que hem de posar
un plet; un plet es posa contra un acte administratiu concret, i
qui havia de posar un plet dos mesos després d’haver donat
l’autorització no ho va fer; haurem d’esperar que hi hagi un acte
administratiu per recórrer-ho als tribunals, jo no som de
l’Advocacia de la comunitat i en saben molt més que jo, sense
cap dubte, però tots ho sabem això. Varen perdre una
oportunitat, per què en el mes de febrer -perdo, març, perquè es
va publicar el gener- de l’any 2011 no es va interposar un recurs
contenciosoadministratiu? Jo no he sentit cap explicació, també
hagués estat interessant.

Clar, la gran diferència entre avui i ahir és que avui en
parlam, però en parlam perquè hi ha un govern que pren accions
polítiques i actuacions administratives per aturar les
prospeccions. I malauradament, durant tota la tramitació, la qual
va començar, si no ho record malament, l’any 2007, 6, 7, del
Golf de València -on València, per cert, sí que va informar
negativament l’any 2010, a nosaltres ni se’ns preguntà ni
contestàrem, no ens assabentàrem, molt avisats no anàvem-, ara
tenim per discutir perquè fem alguna cosa, perquè hem estat els
primers que hem posat aquest tema damunt la taula i ho hem fet
amb totes les conseqüències i essent conscients que ens és molt
difícil convèncer el Govern de Madrid, i ho ha reconegut el
president i ho ha reconegut vostè, que és difícil convèncer un
ministre d’Indústria de les peculiaritats de les Illes Balears, de
les peculiaritats de la mar mediterrània, perquè ho miren des
d’un altre punt de vista.

A mi m’alegra profundament, i amb això, Sra. Presidenta,
que ja em mira, vaig acabant, m’alegra una cosa que sí que crec
que és un fet nou, són les declaracions que el dia 9 d’agost va
fer el president Rajoy a les Illes Balears, amb motiu de la visita
per despatxar amb la Majestat el Rei, que no es permetran
prospeccions petrolíferes si hi ha afectació ambiental. I com que
jo estic convençuda, com crec que ho està tota la Conselleria de
Medi Ambient i aquest govern i tots els ciutadans de les Illes
Balears, que podrem demostrar tècnicament, i la voluntat
política ha estat manifestada, que aquesta afectació ambiental
existeix, aconseguirem entre tots, esper i desig que entre tots,
que aquestes prospeccions no es duguin a terme.

Crec que és això el que els ciutadans esperen de nosaltres i
no que ens barallem, crec que això sobra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, pot
contestar globalment totes les preguntes, observacions
formulades o bé contestar individualment, bé, ara ja seria
globalment a tots.

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

Molt bé, moltes gràcies. Bé, contestaré una miqueta, com
faig sempre, les coses que m’han dit vostès, i també posaré un
poc de llum, si fa falta, o donar més informació, si fa falta, del
que he comentat.

Jo, com ha dit el Sr. Abril, que està tan indignat amb allò
d’ahir, s’imagini com dec estar jo després d’escoltar mentides,
una rera l’altra, durant un mes, algunes d’aquestes repetides per
vostè, continuadament, amb les barbaritats que s’han dit de jo,
l’indignat que dec estar. Però així i tot, anem, corramos un
tupido velo, i podem estar; però vostè s’ha d’escoltar les coses
que diu també, perquè té la pell molt fina, en canvi quan ho
diuen els altres sembla que no. Aleshores, jo he aguantat un mes
escoltant mentides una rere l’altra i he aguantat fins que he
vengut a aquesta compareixença, perquè era el que creia que
pertocava haver-se de fer. D’acord? Mentides com les que vostè
ha repetit i ha fet repetir tal vegada a alguns dels mitjans de
comunicació que a vostè li pugui interessar, que a la mar balear
s’han fet prospeccions petrolíferes, i això és mentida i vostè ho
sap que és mentida, ho sap perfectament, perquè els estudis
diuen això, tots.

Vostè ha fet menció d’un estudi de Tursiops, que avui matí
ni el coneixia, o almenys això és el que vostè ha dit per una
ràdio, que ni tan sols el coneixia, que precisament és el que ha
fet l’estudi a través de TRAGSA, per tant això ja demostra el
que està de posat vostè en aquest tema, ho ha dit vostè avui per
IB3. I el s’ha mirat. L’únic indici que hi ha en casos d’aquests
és l’estudi que vàrem fer i parla que a un estudi fet a Gibraltar
es parla de 285 quilòmetres i per tant això és extensible, és
extensible al fet que ens ocupa.
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Els he dit que avui, bé, abans de continuar dir-los, no sé si
ho veuran molt bé, però la retxa verda, que pràcticament pega
a Alger i surt de les aigües quasi quasi d’Espanya, són 200
quilòmetres; una taronja que hi ha aquí són 300 i és que ja se’n
va pràcticament a Còrsega i Sardenya. Per tant, a l’hora d’haver
de demanar responsabilitats tot això s’ha de veure, si hem de
parlar amb Itàlia, si hem de parlar amb qualcú del nord d’Àfrica,
etcètera. D’acord?

A resultes, i els he dit que dilluns ens entra un escrit
d’Indústria, el qual ens demana a veure què passa exactament i
quines són aquestes certeses que tenim, o incerteses que
puguem tenir, les quals també es diuen dins aquest informe; dia
8, ja dic, dilluns ens entra aquest informe i ens demanen que els
enviem un informe. El mateix tècnic que fa aquest informe,
Antoni Garau, cap del Servei de Recursos Marins, fa un informe
i diu el que creu que ha de dir en relació amb aquell informe que
té, el fa ahir, el fa dia 8, despús-ahir, diu: “Dado que el sonido,
aunque nítido y perfectamente audible en todo el mar balear,
llegaba muy amortiguado por la distancia, es evidente que su
fuente estaba muy lejos de la zona donde se registró dicho
sonido, y necesariamente fuera del mar balear”. Esper que això
els serveixi, perquè els ha servit durant un mes per dir el
contrari, del mateix tècnic. “Aún así, y aunque los medios de
que se disponía no permiten conocer con certeza ni la distancia
ni la dirección en la que se encontraba el origen del sonido,
por analogía de las conclusiones de otros informes sobre unos
ruidos similares, registrados en julio de 2013 -Associació
Tursiops-, se puede concluir con que dicha fuente estaría en el
entorno de los 250-300 quilómetros del punto de registro.”
Això ho diu Antoni Garau, cap del Servei de Recursos Marins.

L’informe continua, perquè continua dient: “En conclusión,
de todo lo expuesto queda constancia que en abril de 2013 se
registraron en aguas exteriores de las Illes Balears ruidos que
indiciariamente podrían atribuirse a adquisiciones sísmicas,
que éstas se produjeron fuera del mar balear y que no tuvieron
ninguna afección -això també és important, perquè no m’ho han
demanat, però els ho dic-, ninguna afección apreciable o
significativa sobre la flora y fauna marinas de las Illes
Balears, por razón de su mínima intensidad e importancia, sin
perjuicio de la afección que pudieron provocar en las
cercanías del foco emissor -allà on es varen donar-, como ya se
ha dicho, muy lejano a las aguas de las Illes Balears.”

L’informe Tursiops diu també, perquè és amb els quals
s’han basat, bé, vostè s’ha basat més en un que en l’altre perquè
li ha interessat més m’imagín, però diu que hi ha hagut
curiosament més animals que han vengut, més catxalots que han
vengut a l’entorn de les Illes Balears, a refugiar-se. I això només
vol dir una cosa, que si es refugien aquí és perquè fugen d’un
altre lloc. Per tant, li torn demanar: sigui humil i reconegui que
ha dit mentides durant un mes, i aleshores no tendrem cap
problema. Vostè em demana a mi que rectifiqui, jo no he dit ni
mot, he deixat que els tècnics fessin les seves feines sempre;
perquè els hem dit: nosaltres políticament estam en contra de les
prospeccions, des d’un primer moment.

Jo entenc que això a vostès els ha agafat amb el peu canviat
i els ha molestat des d’un primer moment i van fent i van fent i
van fent i intenten sempre aferrar-se a ara passa un moix, idò
venga al moix. Miri, em sap molt de greu, el president del
Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, és el que més
s’ha postulat en contra de les prospeccions dient que en el
moment oportú també, si fa falta, anirem als jutjats. I això, a
més, com li dic, perquè s’ha donat la circumstància així, que ens
envia la carta aquest bon senyor, i ho envia a la directora
general Margaret Mercadal de la Direcció General de Medi
Rural i Marí, i ho envia des de la Secretaria d’Estat d’Energia,
la Direcció General de Política Energètica i Mines. Té data de
dia 2 de setembre i a nosaltres ens entra al registre dia 8.

En base a això, perquè també ens diguin que no fem les
coses bé, perquè a mi fins ara de l’únic que crec que m’han
acusat és de no haver fet una roda de premsa, i haver-me posat
amb una pancarta i haver pegat crits, però fins ara crec que
entenem que en el que estam totalment d’acord és que s’ha
actuat correctament des d’un punt de vista administratiu i
puntualment, puntualment perquè els renous que se senten, els
sons que se senten l’abril, pràcticament l’endemà nosaltres ja
començam a fer-hi feina; i quan s’ha detectat tot i s’ha pogut fer
amb els espectròmetres corresponents, etcètera, s’han pogut
tenir més o manco idees bàsiques, s’envien tot d’una. Bé, en
base a això, el president de la Comissió Balear de Medi
Ambient, que és aquí, el que fa és rebre l’informe d’Antoni
Garau, de Pesca, i automàticament en redacta un cap al
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, cap al Ministeri
d’Indústria i a la Delegació del Govern; i miri, el que diu
l’informe:

“En relación a lo indicado -la campanya sísmica del Golf de
Lleó-, en relación a lo indicado, en el sentido de que el
proyecto está en fase -em sap greu, perquè està en castellà,
perquè deu entendre que se’n va a Madrid i ens convé fer-ho en
castellà perquè ens entenguin bé-, en relación a lo indicado en
el sentido de que el proyecto está en fase de evaluación
ambiental, y en mi calidad de presidente de la Comisión de
Medio Ambiente de las Illes Balears, quería indicarte lo
siguiente -això ho envia, com dic, un a Jaime Juárez, el mateix
que ens enviava aquesta carta; una altra a Guillermina Llanguas,
que és la directora general de Qualitat i Avaluació d’Impacte
Ambiental i Medi Natural-: 1.- La oposición de la Comisión de
Medio Ambiente de las Illes Balears, de las administraciones
públicas de las Illes Balears, así como del Parlamento de las
Illes Balears, de forma unánime, al proyecto de campaña
sísmica en áreas libres del Golfo de León, frente a las costas
de Cataluña y Baleares.”

Per tant, primer punt, que quedi claríssim, tots, tots estam en
contra de les prospeccions.

“2.- La obligación de que el proyecto, de que el
procedimiento de evaluación ambiental del proyecto reiniciado
-pensin que afecta que reinicia el promotor una altre cop tot el
procés- por archivo del anterior y, por tanto, por tratarse de un
nuevo procedimiento, pues la obligación de cumplimentar
obligatoriamente los trámites de consulta al órgano ambiental
de la comunidad autónoma y de las administraciones públicas
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afectadas, y de información pública del proyecto que se
encuentra en fase de evaluación ambiental en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En todo caso,
sea cual sea la decisión del órgano ambiental, de la
administración general del Estado se solicita la remisión a la
Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears del proyecto
y del estudio de impacto ambiental, a fin de evacuar el trámite
de consulta previa a la declaración de impacto ambiental.”

I punt 3: “La no cumplimentación del trámite de consulta
al órgano ambiental de la comunidad autónoma determinaría,
muy a mi pesar, que esta presidencia pudiera verse obligada
a plantear, a mi consejero y al Consejo de Gobierno de las
Illes Balears, la posible impugnación en vía jurisdiccional de
la autorización/aprobación del proyecto, por deficiencias
procedimentales o formales, sin perjuicio de las cuestiones de
fondo.”

Aquest escrit és duríssim, contundent i duríssim, vostès no
en feren cap ni un d’aquesta duresa, eh! Aquest escrit és
duríssim i diu que som aquí i ara ja no anam de bromes, si
vosaltres feis això, si reiniciau això i no ens ho tornau consultar
i passau tota la fase que heu de passar, anirem a la via judicial.
D’acord? Hi anirem quan pertoqui, i vostè em diu: anem-hi. I
què vol fer? Perquè jo ho entenc, vostè és aficionat, i es veu els
darrers dies i les darreres setmanes i els darrers mesos, a anar
als jutjats i a posar denúncies, i a perdre-les totes, pràcticament,
o quasi totes. Bé, nosaltres no, miri, Sr. David Abril, nosaltres,
en el moment oportú hi serem, en el moment processal oportú,
igual que hi hem estat quan ens hem hagut d’oposar.

Jo record el que em deia el Sr. Marc Pons aquí, i ho duc
perquè és que també va ser curiós, el Sr. Marc Pons, a un
determinat moment, m’ha arribat a dir, miri, li llegiré
textualment: “A cap de les dues exposicions públiques que hi
havia -es refereix als dos projectes del Golf de Lleó, tampoc ell
no tenia molt clar com estaven un i l’altre, es pensava que tots
dos estaven amb la mateixa tramitació, el disculp perquè el tema
és complicat i no és bo d’engirgolar, diu- a cap de les dues el
Govern de les Illes Balears no va presentar alAlegacions.” Si
vostès s’hi fixen, l’acord de la Comissió Balear de Medi
Ambient diu, per escrit, que és de dia 3 d’abril; escolti, és que
no anam amb els mateixos processos, és que les administracions
afectades i les persones afectades directament hi ha un
procediment marcat per llei, i després hi ha una exposició
pública. És que fins i tot en això estan confosos, i mentrestant
hem de menjar i berenar que ens diguin que ni tan sols no els
hem presentades. Mentides una rera l’altra, això arriba a ser un
poc cansat i fins i tot indignant.

Vostès em parlen d’estar indignats, sincerament. Quan
aquest govern i quan el meu equip i quan jo mateix estam
preocupadíssims i fent una feinada des del primer moment per
anar en contra de les prospeccions, i ho continuarem fent, el
menys que es pot demanar és que vostès no ens foradin les
rodes; que l’únic que intenten no és suportar, és foradar les
rodes.

Clar, i vostè, Sra. Costa, clar, em diu: hem de fer un front
comú, hem de fer un front comú, però abans m’ha dit que no es
fien de nosaltres. I aquí tal vegada estam empatats, tenim un
empat, ni vostès es fien de nosaltres ni nosaltres de vostès,
perquè ens demostren que el que volen és anar a Madrid a fer

enrenou, a fer burla, i nosaltres el que volem és segar l’herba
arran en el moment que pertoqui i fer les feines que pertoqui,
però llevar-nos folklore de sobre, m’entén? I sincerament,
escolti, vostè sap les vegades, ho tenc per aquí, les vegades que
he hagut de comparèixer, perquè sí, i perquè no hi havia res,
vostè m’ha dit: es que he dit el mateix; quasi quasi el mateix,
perquè els he explicat com està, clar, és que les primeres fases
històriques, la història no es canvia, Sr. Abril; o vol que li canviï
ja el dia que va entrar el projecte, el dia que això, la història es
repeteix; i quan està..., hem afegit un parell de coses més, avui
els he donat una primícia, que és de dilluns, d’acord? Però no
n’hi ha més, el dia que n’hi hagi més també els les donaré.

Però, escolti, dia 8 de març del 2011, dia 15 de novembre
del 2011, dia 6 de novembre del 2012, dia 4 de desembre del
2012, dia 2 d’abril del 2013, dia 16 d’abril del 2013, dia 19
d’octubre del 2013, dia 22 d’octubre del 2013, 18 d’abril del
2014, i perquè qualcú no faci un tuit d’aquells als quals està
aficionat i conti demagògia, li diré: vendré totes les vegades que
facin falta, però també me’n aniré a parlar les vegades que facin
falta i, sincerament, els meus comptes no són contar-li cada
vegada a vostè que he anat cap a Madrid a parlar d’aquest tema
i d’aquest altre. Si això els ha de deixar contents a tots, no es
preocupin, els ho diré.

Bé, m’han dit que hauria de dimitir i hauria de dimitir
sobretot els que m’ho diuen són gent que en el 2010 eren
absents, absents, davant uns projectes que en el 2007, 2008,
2009, 2010 tothom en parlava, tots sabien que eren damunt les
taules, menys vostès. Bé, menys vostès no ho sé, perquè..., i
això sí que seria ocultar coses, hi ha diaris que diuen que no,
que vostès ho sabien, no sé si el tenc per aquí, però hi ha un
diari que diu que Madrid diu que se’ls va informar a vostès, al
Consell de Govern en el qual vostè estava asseguda; si és vera
això, i que se’ls va informar -després si de cas li diré, ho cercaré
el temps que vostès em contestin-, si és vera, i es va dir en el
Congrés i en el Senat a Madrid, escolti, això seria greu: vostès
estaven informats que s’anaven a fer aquestes prospeccions, i no
es varen moure. I vostès diuen que nosaltres estam supeditadets,
amb el capellet a la mà, a Madrid? I vostès com hi estigueren?

Una de les persones que em demana contínuament la
dimissió, la seva cap de grup, i on era? I estava asseguda al
comitè executiu, amb tots els seus, i on era? No se’n va
assabentar al cap de tres o quatre anys d’anar per Madrid i
d’estar, a més, regint una de les màximes institucions d’aquesta
comunitat? Escoltin, jo en tot això no hi vull haver d’entrar,
però vostès m’hi fan entrar, vostès, perquè durant un mes han
estat pegant i pegant i pegant amb moltes mentides.

Escolti, per què Rodríguez Zapatero fa un decret, un reial
decret llei, quan s’han de fer per urgència? Perquè jo a vostès
els ho he sentit dir, bé, aquí cada pic que fem un decret llei, és
que urgència, urgent; hi havia urgència per dir que
s’autoritzassin -vostè ha dit que no estan autoritzats, estan
autoritzats, però estan pendents de fer les tramitacions, i és molt
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més greu, estan autoritzats amb una mala idea que fa por,
perquè els han autoritzats dient que després cada actuació que
es faci requerirà l’avaluació ambiental corresponent. I en això
fugen del que diu la llei, la llei diu avaluació conjunta de tots els
projectes, i el Sr. Rodríguez Zapatero, amb el Sr. Sebastián,
varen dir: no, feis-los així com vulgueu, però us autoritzem,
amb dos reials decrets llei, no hi havia ni urgència ni per al
procediment. I allò greu és que vostès tengueren dos mesos, que
és el que marca la llei, per impugnar-ho, i no ho feren, i no ho
feren.

Jo, la responsabilitat política, de veres, si he de prendre
responsabilitat política per no fer una roda de premsa, em poden
esperar d’asseguts, no en prendré cap; a mi m’hagués preocupat
que no hagués fet les feines que havia de fer, que és el que no
feren vostès. Vostès tal vegada feren moltes rodes de premsa,
però no varen fer les feines que s’havien de fer.

Clar, vostè també m’ha demanat, Sra. Costa, i els sondejos
tenien permisos? I jo li diré: i on eren els sondejos? Vostè ho
sap? Ho sap o no ho sap? Perquè tal vegada vostè ho sap més jo
i més que el tècnic, perquè nosaltres no ho sabem. Li acab de
llegir l’informe del tècnic, el d’ahir o el de dilluns; l’informe del
tècnic que és claríssim, que diu que no saben d’on són, però que
són a aigües llunyanes, sense cap dubte, fora de les Illes
Balears. No saben on són. Escolti, si vostè ho sap, m’ho digui
perquè així demanarem: què vàrem nosaltres des de la Direcció
General de Medi Rural? Ep, enviau tot això a l’òrgan substantiu,
qui són els responsables, el ministeri, que almenys sàpiguen que
nosaltres hem sentit aquí aquests sons dèbils, que venen
d’enfora, però que almenys estiguin a l’aguait. És que per això
vostè em demana la dimissió! Què hauria d’haver fet, callar? I
després vostè em diu que els ho he amagat.

Si jo hagués volgut amagar un informe, li hagués donat
registre de sortida, registre de sortida? Per favor! Registre de
sortida cap al ministeri? Una altra cosa és que vostè, quan el va
trobar, va veure la Mare de Déu vestida de..., o Sant Pere vestit
de torero, com diuen, i va dir aquí ara tendrem un mes d’agost,
en què no hi ha notícies, això és el que realment degué passar,
Sr. Abril. D’acord? I no hi havia per què rabejar-se d’aquesta
manera, no hi havia per què! Crec que han estat injusts, molt
injusts amb tota la meva gent, amb mi, miri, ja és igual, ja miri,
molt injusts han estat; en lloc de reconèixer la feinada que fan
tots, a dia sí, tot d’una que passen les coses.

Per tant, jo no li demanaré que em faci cap monument ni cap
estàtua, ni que em doni besades, ni res de tot això, però que
almenys reconegui un poquet la feina que es fa, perquè ahir li
vaig visualitzar amb els mils de folis que hem fet nosaltres en
tres anys, i vostès tengueren quatre anys i no en feren ni un, ni
un.

I mentides, Sr. Abril, seriosament, a mi, si hi ha una cosa
que detest són les mentides, i si no les vull per a mi no les vull
per a vostè, de cap manera! Jo no n’he dita cap ni una, cap en
aquest tema. I si vostè el que creu és que havia d’informar el
president, home, a mi em fa un poc de vergonya segons quines
coses; miri, el que li vaig dir ahir, és que tal vegada, i no sé on,
podria ser a Itàlia, podria ser..., em sentit uns renous, d’acord,
vostè tal vegada l’hagués informat, o no, tal vegada hagués una
manifestació, una gran manifestació; doncs miri, jo crec que les
gestions s’han de fer d’una altra manera.

També vostè, Sr. Abril, ha dit que som un govern sord;
perquè vostè, i a més això li va bé, i en sap, jo li reconec, de fer
frases per sortir als titulars de premsa i tota la llauna; escolti, si
nosaltres som un govern sord, vostès varen ser sords i muts;
nosaltres no som muts, perquè tots els informes els hem tramès,
però vostès varen ser un govern sords i muts.

La Llei d’hidrocarburs que vostè em diu, home, es pot
agafar així com vostè diu, que fins a 100.000 hectàrees, li vull
recordar que qui va fer això va ser el Govern també del PSOE,
que va deixar que MedOil cedís a Capricorn Spain Limited el
tema, però també, diu, amb caràcter general, no acaba de poder-
s’hi aferrar a aquesta branca, perquè possiblement cauria.

També he hagut de llegir que s’han modificat informes
tècnics. Escolti, nosaltres no n’hem modificat ni un d’informe
tècnic, això és més fals que un duro sevillà. Escolti, que a
nosaltres ens fan un informe tècnic, i clar, qualcú diu és que al
final, a la fase prèvia que li he explicat, que he intentat ser
didàctic, no es diu si m’hi oposo o no m’hi oposo, el que es diu
és: vull avaluació d’impacte ambiental; i a continuació, a la
pròxima fase, que és la segona fase, allà on ja et presenten
l’avaluació d’impacte ambiental, ens hem oposat clarament des
de la Comissió Balear de Medi Ambient.

Per tant, i per acabar amb aquesta intervenció, per no ser
massa llarg, home, jo crec que ni s’ha fet ocultació, ni s’han fet
sondejos dins la mar balear i el que hem fet ha estat en tot
moment estar molt pendents de les coses que passen i respondre
a això.

Què serà una batalla difícil? Sí. Jo quan entrava, doncs li he
dit a una persona que és aquí, entre el públic, i també a la Sra.
Costa: tenc una notícia dolenta des de dilluns, que és que ens
han comunicat que ens han reobert allò del Golf de Lleó. Doncs
sí, doncs no ens agrada gens; doncs ara què ens queda? Doncs,
escolti, continuar batallant, amb les armes que tenim, no ho dic
jo, també, escolti, perquè tothom diu el que diu, però, Sra.
Costa, un tal Sr. Garcías i Simó era company seu de Govern, no
és ver? Antoni Garcías, una de les coses que va dir: “La
disponibilitat d’energia és un factor determinant en la vida
quotidiana dels ciutadans, així com imprescindible per a
l’activitat econòmica -Diari de Sessions, eh?-, tota activitat
econòmica, fins i tot el turisme, -i diu- i el petroli, és el petroli
i els seus derivats d’on penja i depèn quasi tota l’activitat
econòmica.” I acaba, no acaba, va dient, diu: “Caldria centrar,
doncs, el debat i no transmetre des de les institucions, i molt
menys per part dels representants públics, la sensació de
catàstrofe permanent d’apocalipsi, el tremendisme, l’alarmisme,
la demagògia no ajuden a conquerir el futur.” Això i altres coses
són les que deien vostès mateixos, fins i tot justificaven les
prospeccions, en el març del 2011, per part d’Antoni Garcías.
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Què voldria jo? No haver de tornar treure cap paper
d’aquests ni haver-nos de retreure res, senzillament. D’acord?
Senzillament, és a dir, no voldria haver de tornar retreure res i
posar-nos i enfilar-nos i tenir confiança que aquest govern
continuarà responent a cada moment, amb les eines que siguin
necessàries, per aturar les prospeccions petrolíferes.

Si no va a les bones, doncs ho provarem a les males.
D’acord? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Grup Parlamentari Socialista, té cinc
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
explicacions. Miri, Sr. Conseller, no es posi a la defensiva, el
que no pot ser és que resulta que hi hagi hagut sondejos en
aquesta comunitat fa més d’un any, no perquè ho diguem
nosaltres, perquè ho diuen els seus informes; vostè em pregunta:
i sap la distància? No, jo no la sé, però l’important no és ara la
distància, l’important són els efectes negatius que tenen en el
nostre mar. Vostè parla del mar balear com si hi hagués una
frontera en què els dofins o els cetacis toquin i diguin: es pot
entrar, venim a refugiar-nos?

Sr. Conseller, parlam de la Mediterrània. I jo crec que vostè
hauria d’estar preocupat per les conseqüències negatives que
aquests sondejos ja ha realitzat, segons diu la seva conselleria,
té aquí.

I clar, quan vostè s’ha vist acorralat, ara avui venen que
semblen germanetes de la caritat i ens venen a demanar
explicacions a nosaltres, a l’oposició; o sigui, menteixen a la
ciutadania, vostè oculta al Sr. President que hi ha hagut uns
sondejos i ara venen aquí com si no hagués passat res i que a
sobre és tot culpa de l’oposició? Posen el retrovisor, una vegada
més, per culpar tots els governs anteriors, vostès mai no en
tenen cap responsabilitat, quina casualitat! No venc aquí a fer
retrets ni a continuar parlant de qui en té la culpa quan va
començar, perquè si no hauríem d’anar a l’any 1998, quan el seu
govern del Sr. Aznar va aprovar la Llei d’hidrocarburs, la qual,
per cert, l’exministre Abel Matutes, estava assegut en aquell
Consell de Ministres quan es va aprovar la Llei d’hidrocarburs,
i ara està en primera fila de les manifestacions en contra de les
prospeccions.

Però tot això de què ens serveix, Sr. Conseller? Podem
parlar de present i de futur? Com aturam això, Sr. Conseller?
No es posi a la defensiva, siguin més humils, he arribat a
escoltar a la portaveu del Grup Popular, la Sra. Virtudes Marí,
dient que avui es parla de prospeccions gràcies al Partit Popular.
No, Sr. Conseller, i no, Sra. Marí, avui es parla de prospeccions
perquè tenim l’imminent perill que s’executin aquests projectes
i gràcies a la pressió ciutadana, de la feina de moltíssimes
organitzacions no governamentals, grups ecologistes i
plataformes ciutadanes que en aquesta comunitat han agafat la
bandera en contra de les prospeccions.

I gràcies a això també, hi ha unanimitat política. I jo li
deman, Sr. Conseller, no trenqui aquesta unanimitat política. I
ara, a mesura que vostè s’anava encalentint, perquè clar, a la
primera intervenció ha dit: jo estenc la mà a l’oposició perquè
anem tots junts; i quan jo li dic: anem tots junts, facem un front
comú, ara ja em diu: ja no ens fiam.

(Remor de veus)

No, jo el que li dic és que desconfiï de les passes que ha
donat Madrid, desconfiï que l’exministre Cañete avui l’han fet
comissari europeu d’Energia, i no, com que no té cap interès en
el tema, tant se val! El Sr. Soria, ministre d’Indústria, ahir a la
nit, feia declaracions als mitjans de comunicació, perquè es
troba a Estats Units a una reunió amb el secretari d’Estat
d’Energia, dient i reiterant, una vegada més, que per suposat que
s’ha d’estudiar el subsòl i saber si tenim petroli. I troba que
podem estar tranquils quan els màxims responsables del
Ministeri d’Indústria i Turisme, però bé, això de Turisme es veu
que li importa poc al Sr. Soria, a qui va ser ministre de Medi
Ambient, ara ja tenim una nova ministra.

Per cert, Sr. Conseller, vostè va dir que estava molt content
de la nova ministra de Medi Ambient perquè la coneixia o eren
amics i que, per tant, tendrien una fluïda relació. Em pot dir si
en aquests cinc mesos de nova ministra de Medi Ambient vostè
s’hi ha reunit per parlar de tot això? Clar, diu que clar, idò pocs
fruits n’han tret, perquè miri, els fruits d’aquests sis, cinc mesos,
és que tenim, s’ha reobert l’expedient que havien tancat, que
havia caducat.

(Remor de veus)

Una altra pregunta, -sí, som a un estat de dret-, Sr.
Conseller, el ministeri va caducar l’expedient i per tant el va
tancar definitivament, i fa tornar començar des de zero
l’empresa petroliera, a Cyber, sí o no? Perquè seria interessant
tenir aquesta informació també.

Sr. Conseller, a ningú escapa que l’informe que han fet a
corre-cuita, no pos en dubte el seu contingut, no el conec, només
conec el que vostè avui ha llegit aquí, perquè és d’ahir mateix;
què es pensa que ja ens coneixem tots, Sr. Conseller, vostè ahir
en el Parlament havia de contestar dues preguntes sobre el tema,
li entra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, vagi acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sra. Presidenta, li pregaria, perquè cada vegada que
entram en el bessó de la qüestió s’ha acabat el temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, abans ha tingut tres minuts més, i ara, si els
necessita els tindrà, però jo l’he d’avisar de quan s’acaba el
temps.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, acabaré en uns minutets.

Vostè ahir havia de contestar unes preguntes, casualment
dilluns havia entrat aquest informe del ministeri, i ahir mateix,
dimarts, ja tenia l’informe fet per la Comissió Balear de Medi
Ambient, que vostè diu que sempre han estat súper contundents
des de la conselleria; idò mira, li recordaré un informe o
resolució seva i de la Comissió Balear de Medi Ambient,
publicada en el BOIB, la qual no va ser tan contundent, els seus
tècnics van proposar a la Comissió Balear de Medi Ambient a
l’any 2011, que es pronunciassin “en contra de este proyecto,
comunicándoselo al Ministerio de Medio Ambiente”. I sap què
és el que van publicar vostès en el BOIB? “Acuerdan que se
manifiesta la preocupación sobre las repercusiones
ambientales, sociales y económicas negativas que producirían
las prospecciones sísmicas”.

No em digui que s’han pronunciat sempre contundentment,
perquè això n’és una bona mostra que això no ha estat.

Però miri, és que vull anar avançant, de la seva
compareixença avui, el resum que jo en faria és que vostès com
a govern acaben fent pràcticament de gestoria, diuen: tècnics,
facin els informes, jo, conseller, govern, polítics, agaf els
informes i els enviï a Madrid; he cobert l’expedient, he tramès
els informes dels tècnics, que sí són contundents contra les
prospeccions, els enviï a Madrid i a esperar que passin les
eleccions de maig del 2015, abans que es resolgui aquest pastís.

Idò no, Sr. Conseller, des del meu grup li demanam que
vostè exigeixi a Madrid que aquest tema s’ha de resoldre abans
de les eleccions del 2015; que el Ministeri de Medi Ambient
encara és a temps d’aturar aquestes prospeccions i informar
negativament.

I per últim, li torn reiterar, el meu grup acompanyarà aquest
govern a Madrid i on faci falta per fer el front comú en contra
de les prospeccions. Em digui, Sr. Conseller, si vostè mantindrà
l’oferiment que ens ha fet, perquè si no el manté quedarà clar
que ha vengut aquí a fer el paperot, però que a l’hora de la
veritat no volen fer aquesta unitat d’acció política, perquè tenen
pactat amb Madrid que anem a intentar fer la menys remor
possible perquè això no ens afecti electoralment i deixem passar
les eleccions de maig del 2015. Sr. Conseller, crec que això no
es pot permetre i aquest front comú ara és més necessari que
mai.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, vagi acabant, si us plau.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Avui encara no s’ha pronunciat el Ministeri de Medi
Ambient, ara encara hi som a temps, però demà no sé si
arribarem tard. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari MÉS, té un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Conseller, jo també duc prou malament això de les mentides,
així que si jo no dic mentides i vostè no diu mentides, doncs
anem a veure si ho aclarim.

No li tornaré justificar que el meu grup, jo ja escrivia sobre
les prospeccions i segurament ni se’n parlava, i vàrem dur el
tema al Congrés i al Senat, la nostra consellera, que era la
consellera d’Indústria, va dir el contrari, perquè vostès cada
vegada treuen el titular d’Antich, però no treuen el titular de
Xisca Vives, en el seu moment, també estaria bé que el
recordassin, però és igual, l’hemeroteca ja farà justícia.

Sobre el tema Tursiops, li he dit perquè, clar, jo avui mati he
anat a la ràdio, en tot cas el consell el doni al seu company de
partit, i em diuen no, perquè hi ha aquest informe que ha penjat
un mitjà de comunicació, i jo dic: quin informe? I evidentment
era l’informe que varen utilitzar, varen fer servir fa un mes per
justificar el que no han fet fins ara que han fet aquest informe.
Però bé, és igual, una de les mentides que no li admetré és que
jo hagi dit o insinuat, perquè no ha estat així, que s’hagin
manipulat informes tècnics, això jo no ho he dit mai, ni ho he
insinuat.

Molt bé l’informe que ens ha llegit, almanco la part de
l’informe que ens ha llegit, m’agradaria veure’l complet, i com
que li hem demanat per via parlamentària i, home, si fa dos dies
que el tenen fet, també ens ho podrien haver enviat a temps,
perquè jo ja el tenc solAlicitat abans que el fessin, però és igual,
justament el varen fer ahir o despús-ahir, és igual, i justament
diu que s’han fet fora de la mar balear i que no hi ha hagut
afectació. Però m’agradaria saber en què sustenten les
afirmacions rotundes de l’informe del juliol del 2013, per ara dir
o per suavitzar allò que es va dir fa poc més d’un any. Perquè
vostè em diu: no, hem respectat el que han fet els tècnics, i un
mes després de la polèmica, de vostès, demagogs que ens duen
aquests temes, tenim un informe tècnic que diu això. Bé, però
és més d’un any després de què tenen constància d’aquests
sondejos sísmics. I per tant, quin seguiment, darrera aquest
informe, jo vull saber, que vostè aquí ara em diu, no, no hi ha
cap problema: quin seguiment ha fet la conselleria, quin
seguiment ha fet el seu departament, com a màxima autoritat
ambiental, sabent que hi ha hagut sondejos sísmics i que els
seus informes, tots els que han fet diuen que hi ha afectació, per
molt enfora que siguin els focus d’origen? Evidentment no és la
mateixa afectació a partir de 13 quilòmetres, fins a 13
quilòmetres, que l’impacte, fins i tot pot ser mortal per als
mamífers, que a 100 quilòmetres, que a 200 quilòmetres; però
fins a 285 hi ha afectació als cetacis.
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Que els cetacis venguin aquí, evidentment potser perquè hi
ha sondejos sísmics a 200 quilòmetres, però el fet que venguin
aquí no només és que venguin a refugiar-se perquè som un
paradís turístic i mediambiental, això també té una afectació,
per exemple, sobre els bancs de pesca; com que no hi ha
afectació? Li demanaré que em digui on és que no hi ha
afectació. Per què, si no, aquest informe dirà el contrari del que
diuen tots els seus informes i és que fins a centenars de
quilòmetres, hi ha fins i tot estudis que citen els seus propis
informes, fins a milers de quilòmetres hi pot haver afectació.
Per tant, que un informe digui que no hi ha afectació, jo vull que
em demostrin com és que no hi ha afectació, perquè, a més, han
tengut un any i busques per fer seguiment i per demostrar que
no hi ha hagut aquesta afectació. I jo vull que em diguin quin
seguiment han fet: de la fauna, dels cetacis, de les larves de
peixos, de tot el que se cita. I que jo estic i tots estam d’acord,
per argumentar que tots estam en contra de les prospeccions.

De fet, no pot llevar ferro, perquè vostè mateix m’acaba de
posar a la primera intervenció el tema que, com a un èxit seu,
han reclamat davant del ministeri que hi ha d’haver una
avaluació global dels projectes i de les fases, per tant, ara no
llevin ferro i diguin no hi ha afectació. Home, no és coherent, si
fa mitja hora m’acaba de dir que fa falta una avaluació
ambiental global, com si ara no tengués res a veure una cosa
amb l’altra.

Perquè, a més, no parlam d’un projecte més ni de si..., no,
parlam d’un concret, que és el de Cyber, és a aquest al qual es
dóna resposta, fins a aquest darrer d’aquesta setmana que jo
encara no he vist, que se situa a només 30 quilòmetres de les
costes de Menorca, a 30 quilòmetres de les costes de Menorca
i el Golf de Lleó. Per tant, encara que siguin els sondejos més
cap al Golf de Lleó que cap a les costes de Menorca, bé, ... Ho
dic perquè anem a ser seriosos si realment volem mantenir el
rigor.

Jo els he dit: si jo fos vostè, consideraria que aquests
sondejos sísmics que s’han realitzat, i vostès reconeixen que
s’han realitzat, i els seus tècnics constaten que s’han realitzat,
enfora, enfora també diuen els seus informes que tenen
afectació. Ara no em diguin que no tenen afectació, i si no la
tenen ho demostrin, ho demostrin i demostrin què han fet durant
un any per fer el seguiment. Però si jo fos vostès actuaria amb
prou més contundència de la que han actuat davant el Govern de
Madrid. I des de fa més d’un any ens hauríem pensat i ben molt
el tema de les accions legals, si no ho vol fer és perquè realment
no fa allò que ens va dir fa quatre mesos i que avui ens torna
repetir, que fan tot el que poden i més.

No els podem acompanyar en aquesta pelAlícula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del Grup Parlamentari Popular, té cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Conseller, senyors diputats,
ciutadans que ens acompanyen. Crec que ara mateix hem arribat
a la fi d’aquesta polèmica i que motiva la seva compareixença,
no els podem acompanyar en aquesta qüestió. Per què? Perquè

a finals del mes de maig hi ha eleccions, i com que a finals del
mes de maig hi ha eleccions hem de fer tot el possible perquè el
Govern del Partit Popular no pugui apuntar-se..., no és un
problema d’apuntar-se, jo crec que no pugui ni tan sols dir tot
allò que ha fet, simplement explicar el que ha fet per aturar les
prospeccions. I per això hem d’embullar troca, hem d’embullar
el fil.

Li agraesc moltíssim l’explicació, jo no som experta en la
matèria, però entenc, perquè no fa falta ser enginyer, que,
efectivament, és molt mal de determinar, així ho diuen els
enginyers, que una cosa que se sent des d’un ràdio de 250-300
quilòmetres exactament d’on ve, ho entenc. I tant de cas faig a
l’informe fet el juliol del 2013, com al del setembre del 2014,
per a mi son exactament igual de valedors, i em sorprèn, per no
dir una altra cosa, em sorprèn que un el pugem als altars i sigui
paraula de Déu i a l’altre li demanem totes les proves de neteja
de sang. El mateix per a un que per a l’altre, el fa el mateix
tècnic amb la mateixa preparació i estic convençuda que amb la
mateixa competència.

Sí que reconec que és cert que l’única persona que en el mes
de març de l’any 2011 va dir que estava en contra de les
prospeccions va ser la Sra. Vives, precisament va cridar
l’atenció que de tot el Consell de Govern l’única persona, l’any
2011, és a dir, havien passat gener, febrer, quasi tres mesos des
que el Sr. Zapatero havia aprovat el reial decret i dos mesos i
mig, és a dir, havia acabat el termini per recórrer, des que el
Butlletí Oficial de l’Estat havia fet públic urbi et orbi
l’autorització de les prospeccions; perquè ja el darrer que em
faltava per sentir avui és que el permís està a mitges, no està del
tot donat. O jo no sé llegir, que és una possibilitat, o el reial
decret diu “Se otorgan los permisos de investigación de
hidrocarburos” i diu a quines zones. Però és que l’article primer
diu, a més, que aquesta autorització, aquest permís
d’investigació, que és del que discutim, és per a sis anys.

No vulguem enganyar la gent, el Sr. Zapatero ens ha posat
en aquest embolic, el Partit Socialista Obrer Espanyol. Que no
s’assabentaren el Partit Socialista a les Illes Balears? Doncs,
pecat, per acció o per omissió, m’és igual, la qüestió és que els
ciutadans de les Illes Balears avui tenim un problema que no
tendríem si s’hagués denegat i que hagués estat l’empresa la que
hagués d’anar als tribunals i recórrer, i no haver-hi d’anar
nosaltres. Bé, nosaltres, per cert, que tampoc no hi anàrem, quan
hi podíem anar. Perquè coincidesc amb vostè, i d’això alguna
cosa sé, que no es poden posar plets a res, s’han de posar plets
a decisions administratives, perquè vivim a un estat de dret.

I per tant, al final de tot el que hem parlat avui, a l’única
conclusió a què he arribat és que la manca de contundència del
Govern consisteix que no hem posat un plet. Doncs, si l’únic
defecte que té la gestió del Govern de les Illes Balears en aquest
tema és que no hem posat un plet, sincerament crec que fem
molta feina i la fem bé, perquè no he sentit cap altre retret més
que aquest. Perdó, n’he oblidat un, hem de fer front comú.
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Hi estic d’acord, el que em sorprèn és la segona part de la
frase, hem de fer front comú per anar a Madrid. I jo pregunt: i
a les Illes Balears no n’hem de fer de front comú? I en aquest
parlament ens beneficia en qualque cosa davant Madrid
aquestes picabaralles? Jo crec que no, jo crec que no. Jo què he
de pensar, que només ens interessa fer front comú a Madrid per
tenir un rèdit política pensant que PP contra PP ens pot donar
qualque vot? Estic convençuda que a tanta mesquinesa no hi
devem arribar, però la veritat és que un de vegades ja no sap el
que ha de pensar.

Sincerament, crec que el Govern fa tot el que pot i si a algú
se li ocorre, a part de posar un plet, que ja ho hem entès, que pot
fer més coses, que les digui, en roda de premsa, en el Parlament
amb una moció, a la conselleria, com vulguin, que les diguin,
però a dia d’avui no s’ha dit ni una sola cosa, a part de posar un
plet, que hagi de fer el Govern que no hagi fet. Perquè el que
havia de fer políticament, ho ha llegit vostè i ho he llegit jo, que
són tots els acords polítics unànimes, els ha pres, i tots els
informes administratius de la Comissió Balear de Medi
Ambient, tots han dit el mateix.

Per tant, crec que ningú no ens podrà negar que des de l’any
2011, des que va prendre possessió el Govern del Sr. Bauzá, i
vostè com a conseller, no s’hagin fet tots els esforços, el Govern
de les Illes Balears, vull creure que tots els partits polítics, la
societat organitzada, tots no facem tots els esforços perquè això
no passi, perquè això s’aturi. Crec que seria just reconèixer-ho,
tal vegada és demanar massa.

I sincerament, crec que aquí no es tracta que el Govern tot
sol es vulgui posar cap medalla, a mi el que realment em
preocupa és que el que no vol l’oposició és que dins aquest
unànime plantejament de la societat balear hi sigui el Partit
Popular, el que realment els fa mal és que la primera proposició
no de llei que entra en aquest parlament, 15 dies després de la
publicació en el butlletí de l’Estat, de l’autorització, va ser del
Partit Popular, que hem estat no diguem davant ni darrera, al
costat dels primers.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, hauria d’anar acabant.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Acabaré ara mateix. Siguem capaços de veure un poc més
lluny, estic convençuda que vostès continuaran fent aquest
esforç, malgrat de vegades no sigui senzill que a un el piquin
injustament, sota el punt de vista d’aquest grup parlamentari,
seguirem fent l’esforç per mantenir aquest discurs unànime, per
escoltar la societat civil, per escoltar el munt d’associacions,
totes les quals remam cap allà mateix. I esper i desig que hi
continuem essent també totes les forces polítiques som en
aquesta cambra.

I que no pensem tant en maig com en el futur, crec que
faríem un gran favor a la nostra ciutadania. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que podem
concloure un seguit de coses, i si em permeten però abans,
perquè el Sr. David Abril ha dit que ell en cap moment no havia
dit que s’han manipulat informes tècnics; és ver, a vostè no li he
vist entre cometes això, sí que he vist això escriure, però sí que
ho ha dit la Sra. Costa, ho ha dit ara, ara mateix, i jo crec que és
que no m’ha escoltat quan li deia els moments processals
administratius. I m’interessa que quedi molt clar, perquè aquesta
és una de les mentides que s’han dit i s’han omplert algunes
pàgines de diaris.

El moment zero és quan l’empresa demana al ministeri per
fer un estudi de prospeccions, i vostè, a més, em diu que -hi
entraré després en això, no em vull perdre-, el moment 1 és
quan ens trameten i ens diuen des del Ministeri d’Agricultura i
Medi Ambient, ens diuen, com a administració afectada, si
nosaltres creim que hi ha d’haver avaluació d’impacte ambiental
o no. En aquells moments hi ha un informe tècnic que diu, ho
argumenta tot, per què s’ha de fer una avaluació d’impacte
ambiental, i aquell document tècnic acaba i diu que ens hauríem
de postular en contra del projecte. En aquesta primera fase
prèvia.

Els nostres serveis jurídics ens diuen: en aquesta primera
fase prèvia el que s’ha de fer és exigir l’avaluació d’impacte
ambiental, que és el que toca. I això és el que fem.

Continua el procés, fan l’estudi d’impacte ambiental i ens
l’envien una altra vegada, l’estudi d’impacte ambiental. I quan
jo dic que els mentiders tenen les cames curtes és perquè en
aquesta segona fase tornam trametre tot l’informe tècnic, i aquí
sí, i escolti, això és el Butlletí Oficial de les Illes Balears: “La
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, en qualitat
d’òrgan ambiental de les Illes Balears, es pronuncia en contra de
la finalitat del mateix”, comunicant-ho al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i també al Ministeri
d’Indústria. Això ho diu, entre d’altres coses, tot el que diu
l’informe tècnic.

En el segon moment processal és quan s’han de postular en
contra i es fa. I vostè ha volgut fer entendre que estàvem tallant
informes tècnics, i això és fals. I em sap molt de greu, perquè és
vera que nosaltres als tècnics, tal vegada vostès no, nosaltres als
tècnics en haver-los dit: mira, la nostra idea política és -aposta
hem guanyat unes eleccions-, és anar dins aquestes línies,
després els tècnics han de fer el que pertoqui. Per tant,
m’agradaria, Sra. Costa, que no tornàs dir que des de la
Comissió Balear de Medi Ambient s’ha esbiaixat o s’ha actuat
llevant coses a informes tècnics, perquè senzillament és fals.

I li he dit, són coses que indignen una mica, perquè aquí hi
ha gent que fa una punyetera feinada, que és el que pertoca, no
per a res, però la fa i la fa, sincerament, prou, prou bé.
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Hi ha una altra cosa, Sra. Costa, que de vegades sembla que
oblidi, és que som a un estat de dret. Jo no m’atreviria a anar a
la Comissió Balear de Medi Ambient a exigir a un funcionari
que faci un informe així com jo li dic.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, però ell és el president, d’acord? Però és que jo puc
anar a un funcionari de la Comissió Balear de Medi Ambient i
mai no li exigiria, que vostè m’ha dit, m’ha dit: exigeixi -a la
primera intervenció seva ha tengut el daixò de dir “exigeixi que
l’informe ambiental sigui negatiu”. Escolti, ni parlar-ne! Jo no
aniré a cap funcionari a Madrid a exigir-li que faci un informe
mediambiental negatiu, això no és una república bananera, som
a un estat de dret i a una democràcia, això, Sra. Costa, és
vergonyós, i només vol dir que vostès tal vegada ho feien. Jo no
ho faré, ni crec que en aquest govern ningú no ho faci; nosaltres
els diem: feis les feines que heu de fer, i no he dit a ningú, a cap
funcionari mai que faci un informe així com jo vull que el faci.
Els funcionaris que facin les feines que han de fer d’acord amb
la legislació que hi ha.

Clar, això ho vull enllaçar, ho vull enllaçar també amb el
que em deia el Sr. Abril. A veure, no podem qüestionar un
informe tècnic que ha fet el mateix tècnic que va fer l’altre, el
mateix tècnic, Antoni Garau, el qual, a més, si el coneixeu, és
una de les màximes autoritats que hi ha en temes de pesca en
aquesta comunitat, funcionari de fa vint i busques d’anys, i que
si el coneixeu, bé, ell escriurà el que creu que ha d’escriure, que
és com ha de ser, és com ha de ser. I crec que de cap manera
voldria haver entès que es qüestiona la integritat a aquest
funcionari, cap del Servei de Recursos Marins, d’acord? Aquest
és un dels millors professionals en temes marins i pesquers que
hi ha aquí i fa el que creu que ha de fer en tot moment ell, i
nosaltres, lògicament, doncs en base al que ell fa o al que ell
escriu, doncs nosaltres també actuam políticament.

En definitiva, per resumir, crec que avui ha quedat
perfectament clar que al es aigües de les Illes Balears, al que es
diu mar balear, i ho diu l’informe tècnic del tècnic que va fer
l’altre, no hi ha hagut prospeccions. No sé si això serà capaç de
ser un titular demà, perquè vostè segurament serà capaç de fer-
ne qualcun que sí que ho serà. Jo, abans, allà on era abans, era
més capaç de fer titulars que ara, jo també li reconec, però... Per
a mi el titular d’avui és: el que s’ha dit de forma continuada és
fals, no s’han fet prospeccions a la mar balear, i no ho diu un
polític, ho diuen els tècnics.

Escolti, aquest mateix tècnic diu -vostè em demana coses, jo
som com vostè, que en això, escolti, no hi entenc a nivell tècnic-
, però aquest mateix tècnic diu que “No tuvieron ninguna
afección apreciable o significativa sobre la flora y fauna
marinas de las Illes Balears, por razón de su mínima
intensidad e importancia.” Escolti, que jo no ho sé, però el Sr.
Garau segur que ho sap, segur, per tant no som jo qui ho diu, jo
li llegesc el que em posen davant els tècnics, i aquest senyor diu
tot el que diu. Si durant un mes us heu basat en un informe seu,
tret un poc de context, fent un poc de demagògia, un poquet de
sal per aquí, un poquet de sal per allà, s’ha aprofitat per dir que,
a més, el conseller està enfrontat amb el president i el president
amb el conseller, i després s’ha derivat i es va començar dient
una cosa i ara ja no sabem per on hem de sortir; però bé, anem

a sortir-ne, jo estic disposat a obrir la porteta i que el moix surti
i au, i ja està! I entrar a l’escenari que em deia la Sra. Costa.

Bé, perquè vostè, tampoc no ho crec el que vostè m’hagi dit
que no vol venir amb nosaltres en aquest camí, jo ho sé cert que
vol venir en aquest camí de defensar una postura contrària a les
prospeccions, estic convençudíssim. Què necessitam? Escolti,
suportin el Govern si està en aquesta línia, però no ens foradeu
les rodes, això és l’únic que jo deman, quan fem les feines que
hem de fer.

No m’heu qüestionat en cap moment la feina feta, per tant
estau d’acord amb la feina que està feta, es veu que estau
d’acord. Jo en aquest parlament ja he dit que ens hem de
diferenciar, d’una manera o l’altra hem de trobar ossos al lleu,
miri, que em sembla bé també, aquesta finestreta oberta perquè
surti el moix em sembla bé. Però en allò important..., a mi què
m’agradaria? No foradem les rodes, que aquestes rodes són
necessàries per anar a lluitar contra les prospeccions que surtin.
I això no ens lleva que demà una altra empresa pot presentar,
dins aquest estat de dret que tenim, se’n pot anar al Ministeri
d’Indústria i fer una solAlicitud per tornar fer prospeccions a
qualque lloc. Bé, doncs nosaltres haurem de tornar sortir en
contra d’aquestes, i veurem on arribam.

I els vaig dir el primer dia: aquesta batalla serà una batalla
llarga i difícil, vostès ho saben, perquè a més els varen entrar
per la cuina i es varen trobar amb uns reials decrets, i ho sé que
això no és agradable per a vostès, per als senyors del PSOE no
és gens agradable, que els seus mateixos correligionaris, des de
Madrid, li hagin entrat per darrera i li hagin fet aquesta
publicació, ho sé, igual que per a nosaltres, escolti, ja
m’agradaria que tot el Govern de Madrid estigués d’acord amb
nosaltres. Doncs miri, no ho aconseguim això, però el que sí
hem aconseguit, i de fet, crec que per primera vegada, a una
votació ja es varen plantar els nostres a Madrid. Bé, que això...,
bé, però es varen plantar, almenys ja hem mostrat un poquet
clarament que aquí això ens preocupa.

I el president del Govern d’aquestes Illes en tot moment ha
estat davant, davant de tot lluitant contra les prospeccions i
encara ho va dir ahir, ho diu avui, ho dirà demà i ho dirà passat
demà. Per tant, jo l’agaf de la mà si diu volem lluitar; l’únic que
han de fer és una cosa: el front comú sap quin és? Suportar el
Govern, que és qui té la responsabilitat de defensar aquest tema,
i nosaltres ho farem. Si creuen que no fem, ens ho diguin a un
moment donat o si creuen que ho hem de fer d’una altra manera,
però suportin aquest govern.

I amb això només vull dir que m’agradaria doncs no tornar
passar una temporada amb mentides i haver de sortir i desviar
l’atenció, coses d’aquestes i haver de defensar postures que són
ben normals, ben correctes, fins i tot tirant a bones o molt bones,
perdre temps estèril amb discussions entre nosaltres. Deixi’m
que tot el nostre equip, que tota la nostra gent estigui enfocat a
anar contra les prospeccions. I el temps que vostès em fan fer
segons quines coses que tal vegada no ens duen enlloc més que
a aquells debats polítics que no ens duen enlloc, perquè si ens hi
duguessin els hem de fer tots els que siguin necessaris, escolti,
doncs ens deixin fer feina i ens ajudin a fer-la. Això és l’únic
que jo els deman de veres.
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I m’agradaria no haver de continuar estirant de coses que
han fet uns i els altres.

També li he de dir una cosa, Sra. Costa, el passat no s’ha
d’oblidar mai, no s’ha d’oblidar, perquè del passat se n’han de
treure les experiències necessàries perquè en el futur no ens
tornin passar determinades coses, i jo ho sé que també vostè
s’estima més no parlar-ne del passat; si jo fos a la seva pell,
tampoc no m’agradaria parlar-ne del passat, ho entenc, d’acord?
Ho entenc perfectament, però bé, vostès tenen el seu passat,
nosaltres tenim el nostre, el Grup MÉS tenen el seu, doncs anem
a veure si aquests passats els recordam perquè en el futur no ens
tornin passar les coses que ens han passat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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