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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposen els articles 60, 61, 62 i 184 del Reglament i del previst
per l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
atesa la solAlicitud que és objecte de l’ordre del dia de la
convocatòria d’aquesta sessió.

Compareixença urgent de la consellera
d'Administracions Públiques per tal d'informar sobre les
tasques de coordinació d'emergència dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears a causa de l'incendi declarat al
terme municipal d'Andratx el passat divendres, dia 26 de
juliol, solAlicitada pel Govern mitjançant l'escrit RGE núm.
8565/13.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que és
la compareixença de la consellera d’Administracions Públiques
per tal d’informar sobre les tasques de coordinació
d’emergència dutes a terme pel Govern de les Illes Balears a
causa de l’incendi declarat al municipi d’Andratx el passat
divendres 26 de juliol.

El debat es durà a terme de la manera següent: en primer
lloc intervendrà la consellera d’Administracions Públiques, a
continuació intervendran un membre de cada grup parlamentari
durant un màxim de deu minuts. Tot seguit la consellera
contestarà als que han intervingut. Seguidament hi haurà un torn
de rèplica de cinc minuts i tancarà el debat la contrarèplica de
la consellera. 

Demanaria un poc de silenci per favor.

Seguidament passam a la intervenció de la consellera
d’Administracions Públiques, sense limitació de temps.

LA CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores diputades i
senyors diputats. Aquesta compareixença d’avui és voluntària,
demanada per la nostra conselleria dimarts passat, perquè
aquesta setmana hem viscut un dels pitjors incendis de la nostra
comunitat, concretament el segon més greu a Mallorca i el més
complicat de solucionar.

Se’ns ha cremat la Serra de Tramuntana, 2.335 hectàrees de
perímetre afectat, un 2% de massa forestal i de garriga del
nostre patrimoni més apreciat. Hem aconseguit controlar la
situació i avui vull explicar de manera detallada les actuacions
de coordinació i lluita que hem fet aquests darrers dies.

Divendres 26 de juliol el Servei d’Emergències 112 de la
nostra conselleria va rebre a les dotze i vint-i-vuit minuts una
cridada en què s’avisava d’un incendi forestal a la zona de
Coma Calenta d’Andratx. S’avisa a les dotze i trenta-un minuts
l’IBANAT i a les dotze i quaranta-set comencen a actuar els
primers 7 avions de l’IBANAT, només 16 minuts després
d’haver rebut l’avís ja es va posar en marxa l’operatiu
d’extinció.

A les 13.08 es va decretar el nivell 1 per la Conselleria de
Medi Ambient i ens varen avisar que la situació era difícil. Per
tant, vaig cridar personalment al batlle d’Andratx per dir-li que
estàvem alertats a la seva disposició per a tot el que fes falta.

A les tretze i quaranta-dos minuts el conseller de Medi
Ambient em va telefonar per avisar que la situació s’havia
complicat i que ens proposava canviar de nivell 1 a nivell 2, que
és quan passa d’haver-hi risc aïllat a determinats habitatges a
haver-hi ja un risc colAlectiu que pot afectar persones o
habitatges. Així que, automàticament, vaig acceptar aquest
nivell 2 i el vaig decretar, assumint per tant la competència de
la coordinació en la situació en què ens trobàvem.

Mentrestant, els avions i efectius de l’IBANAT estaven tots
actuant sobre el terreny.

A les 14.09 vàrem solAlicitar l’activació de la UME, que és
l’Unitat Militar d’Emergències, i a les 14.11 va quedar activada
la UME.

Conforme al protocol establert per l’INFOBAL, que és el
pla que tenim d’incendis forestals, el tècnic director de la
Conselleria d’Administracions Públiques es va desplaçar al lloc
de l’incendi, sobre el terreny, que és on s’estableix el punt de
comandament avançat, que és el punt tècnic que controla la
situació des d’allà mateix.

Simultàniament vàrem convocar la primera reunió del
Centre de Coordinació, que és una reunió operativa
d’emergència on participen els responsables polítics i els
comandaments dels diferents organismes que estan afectats per
aquestes actuacions.

El tècnic desplaçat sobre el terreny ens va telefonar un pic
arribat al lloc per comunicar-nos la situació del foc i vàrem
decidir que, vista la dificultat que hi havia perquè el foc era
bastant intens, hauríem d’unificar Andratx. Vàrem considerar
que era la millor manera de coordinar tant el comandament
tècnic com el comandament de coordinació nostra que teníem
a Emergències. I allà ens vàrem traslladar tot d’una per estar
millor coordinats amb tots els efectius desplegats, amb un
vehicle que tenim preparat per a aquestes situacions, que és
aquest vehicle gros que heu vist, al qual denominam la UCA,
per poder fer totes les reunions de coordinació amb la major
rapidesa i comoditat tant per als comandaments dels
organismes, com per als batlles de la zona, que han estat avisats
cada vegada que hem hagut de fer una reunió de coordinació,
com per als mitjans de comunicació i d’informació, de premsa,
que eren allà, que d’aquesta manera podien accedir directament
a les reunions de coordinació i després transmetre a la
ciutadania al moment allò que es deia dins les reunions, així
com també als mateixos voluntaris de protecció civil que
formaven part del dispositiu.
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D’aquesta manera, al llarg d’aquests intensos dies, de
divendres a dimarts, ens hem anat reunint en aquest vehicle, la
UCA periòdicament. Normalment fèiem reunions dos pics cada
dia, una sobre les onze, onze i mitja, dotze, perquè els avions
només poden volar de dia ja que el vespre hi ha risc perquè no
hi ha visibilitat pel fum i comencen a volar a les set del matí i
vàrem considerar que sobre les onze i mitja, dotze, era una bona
hora perquè ja havien fet un parell d’hores de vol i ens podien
transmetre les imatges, en directe o gravades, per comparar les
primeres del matí, les imatges tal vegada de les dotze; i també
d’aquesta manera podíem veure com evolucionava la situació
aquell dia i poder prendre les decisions que fessin falta o els
tècnics demanar les actuacions que considerassin convenients.

Després, sobre les sis o les set de l’horabaixa, també per
aquest mateix motiu, els avions deixen de volar sobre les nou,
i un poc abans que acabin el vol en què tiren càrregues d’aigua,
vàrem pensar que també era un bon moment per fer reunions per
veure com havia evolucionat tota la jornada i prendre aquelles
mesures preventives o de coordinació que poguessin fer falta de
cara al vespre que teníem ja al damunt.

També d’aquesta manera consideràvem que facilitàvem als
mitjans d’informació poder transmetre en aquests moments
puntuals, que són bons moments d’informació de cara a la
ciutadania, la informació actualitzada en aquell moment de la
coordinació que es feia.

Aquestes reunions, allà mateix desplaçades damunt el
terreny a Andratx, han permès també fer reunions a moments
urgents i a hores intempestives. El fet de tenir allà la UCA,
aquest vehicle, ens ha permès per exemple, diumenge, a les dues
i mitja de la nit, que per raons urgents ens vàrem haver de
reunir, tenir ràpidament allà tant els comandaments tècnics com
desplaçar el batlles de la zona, com a nosaltres, com a
comandaments de coordinació, per poder prendre ràpidament
les decisions a les quals ens havíem anat trobant.

Per tant, pensam que va ser una bona decisió preparar-nos el
lloc i tenir tant als comandaments polítics com als directors de
l’extinció des d’un de vista tècnics fàcilment reunits.

En les reunions de coordinació han assistit com a
organismes implicats la Conselleria d’Administracions
Públiques, que és la responsable de coordinació en un nivell 2;
la Conselleria de Medi Ambient, que és la responsable de
l’extinció de l’incendi; la Guàrdia Civil; la Unitat Militar
d’Emergències; el Consell Insular de Mallorca, amb el
Departament de Carreteres; els bombers; Delegació del Govern;
061; Creu Roja; els batlles dels ajuntaments d’Andratx,
Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Calvià, Puigpunyent, i les
policies locals afectades. També tots els mitjans de comunicació
que han volgut accedir-hi per informar-se, per la qual cosa hem
canalitzat les notícies directament amb els professionals de la
informació i directament a més amb els tècnics professionals en
emergències que eren els que donaven les explicacions a les
reunions de coordinació i després també la canalitzaven amb els
mitjans amb les preguntes que aquells consideraven convenients
per poder donar informació i respondre. Vàrem pensar que era
el més correcte perquè la informació fos exhaustiva, objectiva,
professional, que fos informació i no valoracions i que es donàs
automàticament pels mateixos tècnics de coordinació i extinció
de l’incendi.

També el president del Govern -i ho vull fer constar- el Sr.
José Ramón Bauzá ha estat present a totes les reunions que
vàrem fer des del divendres horabaixa, tant si eren la les onze
del matí com si era el vespre a les dues. Crec que d’això també
és important deixar-ne constància.

Tots els organismes es varen incorporar molt ràpidament a
l’operatiu de la gestió i l’extinció de l’incendi. Divendres en les
tres primeres hores de l’operatiu hi havia 9 mitjans aeris, 6 de
l’IBANAT i 3 del ministeri, i 86 persones, a darrera hora de
l’horabaixa els efectius terrestres ja eren 200, 200 persones, s’hi
havien incorporat els efectius de la UME que havíem activat a
les dues i que venien de la península de Bétera i que varen
arribar a les cinc de l’horabaixa, evidentment quan varen fer
automàticament el trasllat des d’allà i els primers voluntaris de
Protecció Civil arribats de diferents pobles de Mallorca.

També vull fer constar que quasi totes les agrupacions de
voluntaris de Protecció Civil hi han participat i per tant se’ls ha
de donar l’agraïment per la feina que fan.

En aquest moment de divendres el foc que s’havia iniciat al
nord del poble d’Andratx, a Coma Calenta com hem dit, havia
avançat de manera oberta, la capçalera cap a la mar, un flanc
avançava cap a La Trapa i l’altre flanc cap a Estellencs.

Es varen tallar les carreteres d’Andratx a Estellencs,
d’Andratx a Capdellà, el camí vell de Sant Elm i diversos
carrers del poble. Es varen desallotjar aquells habitatges afectats
per la zona propers per tant per seguretat i es varen dur els
veïnats a l’Ajuntament d’Andratx per protegir-los i estar vora
ells.

Dissabte es va fer feina de manera intensa amb 20 mitjans
aeris i 300 persones sobre el terreny a cada torn. Quan deim a
cada torn és perquè les 300 persones suposen una duplicitat
d’efectius, és a dir, si deim 300 persones a un torn és perquè en
total hi ha 600 persones d’efectius, ja que s’han de fer torns de
feina i de descans, per la qual cosa aquestes 300 persones
suposen 600 efectius fent feina o implicats a aquestes tasques.

A la reunió de dissabte horabaixa, reunió de coordinació que
com vos deia fèiem de forma oberta, es va preveure la necessitat
de tenir preparada una possible evacuació al poble d’Estellencs
i en cas de mínim perill per a les persones, conforme ens havien
dit els tècnics, així vàrem acordar que es faria, primer preparant
i es va preveure que estarien avisats els carrers de primera línia,
en primer lloc la part de l’estanqueta i la zona d’Es Grau on hi
ha l’hotel Es Grau, després les primeres línies del poble i
després aniríem avisant si fos necessari les línies posteriors, fins
i tot arribaríem a l’evacuació de tot el poble si hi hagués un
mínim de perill per a la vida de les persones. Per tant, vàrem
estar preparats per si feia falta.
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El vent el vespre ens ha bufat en contra cada dia, en mitjans
aeris no podem volar com els he dit per falta de visibilitat. La
dificultat del terreny de la Serra, que té zones escarpades
inaccessibles a les quals no s’hi pot arribar moltes vegades ni
per terra, tampoc no permetia l’accés a peu, per la qual cosa el
vespre si ens trobàvem que els avions no podien volar i tampoc
els mitjans terrestres no podien avançar, era una feina difícil
únicament de contenció i d’esperar intentar passar les hores per
veure si el matí manteníem el flanc aturat i podíem continuar. El
control de vespre per tant és difícil i quasi impossible. 

Les condicions d’aquestes dies com diuen els tècnics han
estat les pitjors, dels de 30, 30, 30, més de 30 graus, menys de
30 d’humitat i...30 de... quilòmetres de vent, exacte, més de 30
quilòmetres de vent.

La nostra previsió d’evacuar Estellencs es va reiterar pels
tècnics a les 2.30 h del matí de diumenge i així es va fer
definitivament a les 4.30 h de la matinada. Desallotjàrem 700
persones entre veïnats i turistes, sense cap problema i amb la
coordinació crec que adequada.

Vàrem ser evacuats en microbusos de la Creu Roja, en un
autobús d’una empresa particular i en els mateixos vehicles dels
veïns; 118 d’aquestes persones es varen allotjar al poliesportiu
d’Esporles i la resta anaren a domicilis particulars o amb
familiars. Creu Roja oferí immediatament ajuda mèdica,
psicològica i companyia a aquesta gent que havia hagut de sortir
de casa seva per una amenaça de gravetat i que necessitava per
tant ajuda i solidaritat, i així es va fer.

Després d’una nova jornada de feina amb 29 mitjans aeris -
els 29 mitjans aeris estan constituïts per una gavina que és un
avió de coordinació que controla tots els dispositius d’aeronaus
que contínuament tiren aigua damunt les zones afectades, 5
avions de càrrega en terra, 8 avions Canadair que són
hidroavions i 15 helicòpters entre públics i privats de diferents
mitjans que es varen oferir-, després d’aquesta jornada amb 29
mitjans aeris i 400 persones en cada torn, és a dir, una
implicació aproximada de 800 persones, el vespre matinada de
dilluns es tornar complicar la situació per la qual cosa vàrem
haver de decidir coordinar un pla d’evacuació a la finca pública
de Galatzó.

Vàrem preveure l’evacuació dels visitants i el personal que
hi feia feina i es va preparar el dispositiu per si era necessari
evacuar els animals. Per això, vàrem contactar amb Natura Park
i vàrem tenir preparat el dispositiu per si hi havia una situació
de fum que pogués posar el perill la vida dels animals o la
situació de nervis dels animals estar preparats i vàrem estar
preparats tot el dia per si era necessari, però finalment, no es va
haver d’activar.

Dilluns la situació va començar a canviar, va millorar el vent
i va donar com a resultat la feina de contenció dels flancs de
l’incendi. Primer vàrem aconseguir aturar el flanc de la part de
Sant Elm i després ens quedava algun punt proper a les faldes
del Galatzó, però vàrem començar a tancar el perímetre de
manera que vàrem arribar a tenir com un 80% de perímetre
tancat de tot el que era la zona afectada.

Dit això, els tècnics varen considerar que ja era convenient
i que si podia ser, perquè no afectava la seva seguretat, que els
residents d’Estellencs podien tornar a casa seva de manera
segura i així es va decidir perquè ho havien proposat els tècnics
directors.

Gràcies a l’ajuda de la Guàrdia Civil, la policia local i els
voluntaris que dugueren la terme la retornada dels veïnats tot es
va fer amb la màxima tranquilAlitat i coordinació. Havien estat
dos vespres fora de casa seva i agrairien profundament el bon
tracte i la solidaritat de Creu Roja, del 061 i de tot l’equip de
coordinació que ha fet feina aquests dies.

Varen continuar dimarts fent feina amb el perímetre del foc
ja quasi completament estabilitzat i pendents del que fes el vent
aquest capvespre, però la serenitat del que ja el pitjor havia
passat perquè havíem tancat -com els deia- un 80% fer la zona
i teníem pràcticament aturada la part de les faldes del Galatzó
que era el que ens faltava, sabíem d’aquesta manera que per
ventura l’endemà acabaríem de tancar el límit de la zona
afectada. 

Així va ser, i ahir dimecres a les 9 del matí, se’m va tornar
proposar ja per part del tècnic director de la coordinació i de
l’extinció baixar novament ja de nivell 2 a nivell 1 perquè el foc
s’havia estabilitzat, no hi havia risc de perill colAlectiu per a
persones ni per a habitatges, per la qual cosa vàrem decretar a
les 9.30 h el nivell 1, vàrem deixar de tenir el comandament de
l’operatiu i va passar novament a controlar el comandament de
l’operatiu la Conselleria de Medi Ambient per dur a terme les
tasques restants de control i d’extinció d’incendi amb les
mesures forestals i mediambientals que ells considerassin
precises i que es duen a terme tant per a la recuperació de la
zona afectada per aquesta catàstrofe que com dèiem ha afectat
més de 2.000 hectàrees de la nostra Serra de Tramuntana.

Han estat quasi cinc dies de feina intensa, però de
coordinació impecable. No és casualitat que hagi funcionat la
coordinació, hem mobilitzat 700 persones de veïnats, 800
persones en efectius, sense cap ferit greu ni dificultats físiques
especials.

Segur que la feina de prevenció que amb coordinació s’ha
duit a terme durant aquests dos anys a la Conselleria
d’Administracions Públiques a través de la Direcció General
d’Interior, Emergències i Justícia ha tengut alguna cosa a veure,
com per exemple el simulacre amb evacuació de veïns que
varen fer el mes de juny a Crestatx i que va permetre comprovar
i millorar la nostra feina. Per tant, enhorabona expressament als
responsables d’aquesta organització.

Han estat quasi 5 dies de coordinació de tots els organismes
implicats en aquests lluita. A més de la coordinació hem donat
importància màxima a la informació pública de l’incendi. En
una situació d’emergència com aquesta és vital que la població
estigui ben informada, ja que de la informació depèn moltes
vegades la seguretat.
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Les reunions del grup de coordinació i dels organismes han
estat obertes als mitjans de comunicació amb total transparència
i es deixava escoltar el que els tècnics i comandaments havien
de dir en cada moment d’aquestes reunions que feien de crisi
dins la UCA, per facilitar l’objectivitat, la claredat i
l’exhaustivitat de la informació i de la coordinació.

Les xarxes socials, els comptes de Twitter ens han permès
també gràcies a l’112 arribar en cada moment a la ciutadania, si
fessin un seguiment de les piulades que s’han fet des de l’112
des de divendres a la una, podríem fer un seguiment total,
definitiu i exhaustiu de cada una de les actuacions que els
coment que s’han duit a terme durant aquests quasi cinc dies, de
primera mà, de manera instantània, per evitar distorsions o
dubtes entre els afectats i per resoldre els suggeriments de tots
els veïnats o tots els interessats.

Han estat quasi cinc dies de nivell 2, 103 hores d’angoixa i
esgotament, 2.335 hectàrees de la Serra afectades, on han fet
feina al cent per cent 800 persones, 29 avions i helicòpters amb
descàrregues contínues d’aigua.

La gent de coordinació de la conselleria, els soldats de la
UME, el personal de l’IBANAT, les brigades de reforç especial
BRIF, policia local, Protecció Civil, bombers, Guàrdia Civil,
periodistes de tots els mitjans, sanitaris, batles, regidors, la
federació hotelera, l’associació d’Andratx, tots els mallorquins
i mallorquines sens dubte s’han bolcat a colAlaborar en tot el que
fes falta, tot per a les persones afectades, tot per a la Serra.

Ara ha acabat la nostra coordinació, però la feina sabem que
no ha finalitzat, continua una feina dura, i ho sabem, perquè
l’incendi està estabilitzat, ara falta controlar-lo i extingir-lo i
després ens toca reparar el que ens ha quedat: un paisatge
desolador, un paisatge quasi totalment afectat que haurem de
valorar i haurem de recuperar el més prest possible i amb la
implicació de tots.

El lema per això és “Tot per la Serra”, perquè ara posarem
en marxa amb totes les intencions i tota la voluntat de
participació la finalitat de recuperar el més prest possible el que
ens queda d’aquest trosset de Mallorca del qual tots formam
part. 

Només desitjam des de la Conselleria d’Administracions
Públiques i des del Govern que sigui el més aviat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions ara dels grups parlamentaris per un temps de
deu minuts. Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera i alts càrrecs
que l’acompanyen, gràcies per les seves explicacions sobre la
coordinació del que ha suposat fins a dia d’avui un dels majors
incendis que ha ocorregut mai a les nostres illes, si bé entenc
que la informació que avui ens dóna no pot ser completa, perquè
malauradament l’incendi encara no està extingit, no només no
està extingit, sinó que ni tan sols està controlat. De moment,

segons els tècnics, està estabilitzat. Encara que ens hem de
felicitar i sobretot felicitar tots els operatius i servidors públics
que han fet feina per controlar aquest incendi que ha arrasat,
com vostè ha dit, més de 2.300 hectàrees d’una zona d’alt valor
ecològic i que continuen fent feina per extingir definitivament
aquest incendi, que tot indica que encara pot tardar dies, si no
més d’una setmana en poder donar-se per extingit. 

Com deia, gràcies per les explicacions d’avui, si bé serà
necessari tenir el relat sencer, no només d’Administracions
Públiques, com a responsable de coordinar l’incendi mentre ha
estat decretat el nivell 2, sinó també d’una altra part essencial
com és tot allò que competeix a la Conselleria de Medi
Ambient, perquè puguem debatre tranquilAlament què ha passat,
quins mitjans tenim, quins podríem tenir i quina és la resposta
immediata que som capaços de donar en situacions
d’emergència com aquesta, quina prevenció feim i quins
pressuposts hi destinam a tot plegat. 

Però tot això, Sra. Consellera, una vegada l’incendi hagi
estat extingit. No entenem, però, per què el Govern i el Partit
Popular s’han tancat en banda per no deixar comparèixer el
conseller de Medi Ambient, perquè creim que ens hauria ajudat
a tenir una informació parlamentària molt més completa, sense
perjudici que el conseller pugui fer les rodes de premsa que
consideri oportunes, evidentment, com va fer ahir vespre, però
no té molt de sentit no deixar-lo venir al Parlament a explicar la
responsabilitat i les mesures de prevenció, d’extinció i de
recuperació dels incendis. 

Per això la voluntat clara del Grup Socialista és en primer
lloc donar tot el nostre suport i reconeixement a totes les
persones que han participat i que continuen participant per
aconseguir l’extinció total d’aquest incendi. La feina incansable
dels tècnics de l’Ibanat, d’Emergències, dels Bombers de
Mallorca, de Protecció Civil, el llarg etcètera que ara no
detallaré per no deixar-me’n cap, tots els que han participat de
fora de les nostres illes, que han vengut des de fora, que encara
continuen al peu del canó de mitjans i servidors públics de la
nostra comunitat.

En segon lloc també mostrar la nostra solidaritat amb les
persones afectades, que a pesar de la magnitud de l’incendi,
afortunadament no hem hagut de lamentar ferits ni danys
personals, encara que sí hi hagi hagut danys materials. I un dany
quasi irreparable, o com a mínim reparable a molt llarg termini,
com és el desastre ecològic que suposa aquest incendi, així com
la incidència econòmica que té i pot tenir en un futur a un lloc
turístic com és el nostre, desastre ecològic que ha afectat també
l’únic indret a Mallorca que ha estat declarat fins ara Patrimoni
de la Humanitat, com és la Serra de Tramuntana.

I en tercer lloc, Sra. Consellera, he de dir que mentre aquest
incendi no estigui extingit, el meu grup mantindrà una postura
totalment prudent, de suport a tota la feina d’extinció, perquè
tendrem temps de parlar de tot allò que ja molts de ciutadans -
tècnics, bombers, persones afectades, responsables polítics,
batles-, s’estan demanant i que jo només vull enumerar, però no
és la meva intenció que ara facem el debat profund perquè és
pràcticament impossible, entre altres coses perquè el Govern a
dia d’avui no té ni tan sols l’informe que es fa quan hi ha un
desastre d’aquestes característiques, ja que s’ha d’esperar que
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estigui extingit totalment i després convocar tots els membres
que hi han participat per fer un informe final.

Per tant, com dic, volem un debat rigorós i com a dia d’avui
no tenim tota la informació per fer-lo, tampoc no el té ni el
propi Govern, un informe complet de tot allò que ha succeït
perquè -com deia- l’incendi encara no s’ha extingit. Li deman,
Sra. Consellera, a vostè i a tot el Govern la mateixa prudència,
perquè el meu grup, a pesar d’estar a l’oposició, no mostrarem
mai -repetesc-, mai, l’actitud de membres de l’oposició en
temps passats, ni la que alguns han mostrat en l’actualitat
perquè només desqualifica qui la fa. Tendrem de parlar amb
vostè i amb el conseller de Medi Ambient, vulgui el Govern o
no vulgui, l’oposició farà la seva feina de control parlamentari
també amb la Conselleria de Medi Ambient, sobre quina
incidència té o ha pogut tenir el fet que s’hagin minvat
considerablement els pressuposts destinats a Emergències i a
Medi Ambient; la incidència que té o ha pogut tenir que
existeixin menys servidors públics treballant en el tema que avui
ens ocupa, amb l’obsessió d’aquest Govern d’eliminar
treballadors que, en definitiva, el que fan és donar serveis, i
entre altres serveis que donen, hi ha la prevenció i l’extinció
d’incendis.

Miri, tenc aquí mateix el que el meu grup demanava ara fa
un any, justament un any, com a conseqüència de les retallades
en matèria d’extinció d’incendis i Emergències d’aquest govern.
Però si ara jo li digués la llista de tot allò que nosaltres fa un
any, governant ja el Partit Popular, els demanàvem en matèria
d’incendis, si ho llegís aquí per primera vegada, podria semblar
oportunista, fora de lloc, perquè encara surt fum de la Serra.
Però el cert és que tenc aquí tot allò que ja advertíem fa un any.
I no pensi que establirem ara un nexe causal directe entre aquest
incendi, que sembla que pot ser conseqüència d’una
imprudència, segons s’està investigant en els jutjats, i les
retallades. 

No, jo no vull establir aquest nexe d’unió. Però el que el
meu grup no deixarà de reivindicar i d’exigir, és el debat seriós
d’allò que ha de ser la política de gestió forestal, la política de
prevenció d’incendis, la política d’extinció i la política de
recuperació. I és que només ens en recordam de Santa Bàrbara
quan trona, no li vull tampoc relatar ara i aquí el rosari de
promeses i de plans forestals que el juliol de l’any 2011 ens va
prometre aquest govern que redactaria arran de l’incendi de
Morna a Sant Joan, el més gran ocorregut a les illes fins ara el
d’Andratx. Per cert, dues vegades s’ha decretat el nivell 2 en
aquestes illes en cas d’incendis, el de Morna a Sant Joan i
aquest d’Andratx i Estellencs. I una tercera vegada també es va
decretar el nivell 3 amb l’enfonsament del Don Pedro a l’illa
d’Eivissa.

Aquestes promeses de mitjans, de plans de forestació, d’un
IV Pla forestal de les Illes Balears i un llarguíssim etcètera, és
el compromís que va adoptar el Govern a l’inici d’aquesta
legislatura. Però no s’ho agafi, Sra. Consellera, com un retret,
no, agafi-ho com una reflexió. No es poden fer propostes que no
vagin acompanyades de pressupost i del personal suficient per
executar aquests plans i aquestes polítiques. Però, com deia
abans, mentre continuï sortint fum de la Serra, mentre els
operaris continuïn fent feina i deixant-se la pell per extingir
definitivament l’incendi, el darrer que es pot esperar de
nosaltres la ciutadania són els retrets, o la política de fotos, que
diria el batle d’Estellencs. Li demano, Sra. Riera, pitgin el botó
de pausa en la seva política de retallades, repensin on destinen
els diners públics, fins i tot des d’un punt de vista econòmic
poden ser molt més elevats els costs d’apagar un incendi amb
tots els mitjans que hi destinam, al cost que pot tenir una bona
gestió forestal i una bona política de prevenció. 

També demanarem al Sr. Company, que allò que s’ha
d’explicar aquí no ho expliquin només a una roda de premsa
com una cosa tan important, com es va anunciar ahir, amb la
creació d’una comissió per a la recuperació de la zona afectada
perquè això no es pot improvisar, ni pot ser una capa de
maquillatge, sobretot en uns moments en què l’incendi no es
dóna ni tan sols per controlat, sí estabilitzat, però sembla que el
rebrot produït dins el perímetre afectat fa que els tècnics ens
demanin prudència. I permeti’m que a més de prudència, Sra.
Consellera, demani també respecte, respecte cap els
professionals que hi fan feina i sobretot també li deman ser justs
amb el suport i el reconeixement dels nostres treballadors
públics. De vegades pot semblar que ens bolcam en tot el
dispositiu que ha vengut de fora i que es mereix tot el nostre
reconeixement, sobretot perquè tenen molts més mitjans i els
necessitam i tots els mitjans són benvinguts -repetesc-, els
necessitam, però no oblidem reconèixer els que s’estan deixant
la pell dia a dia a la nostra comunitat i a la nostra terra, perquè
el que ve de fora no sempre és millor que allò nostre, que dirien
alguns.

Així per concloure, Sra. Consellera, tot el suport del Grup
Parlamentari Socialista als que s’estan deixant la pell per
extingir l’incendi que ha arrasat més de 2.300 hectàrees entre
Andratx i Estellencs, afectant una zona d’alt valor ecològic i,
com dèiem, declarat Patrimoni de la Humanitat; a tots els
voluntaris de Protecció Civil, als veïns que de forma
improvisada han prestat tota la seva ajuda a qui l’ha necessitada;
als empresaris de la zona. A les entitats ecologistes, entre elles
el GOB que ha reaccionat ràpidament per demanar ajuda i
voluntaris per recuperar aquesta zona afectada; suport a les
persones afectades per l’incendi, directament o indirectament.
Volem demanar prudència i humilitat als responsables polítics
que gestionen aquest incendi i sobretot, i una vegada extingit
aquest incendi, el meu grup obrirà un debat seriós sobre els
mitjans que tenim, els mitjans dels quals hem prescindit i de la
política en matèria forestal, tant de gestió com de prevenció, que
pensam que s’hauria de portar endavant tot l’any i no només
bolcar-nos per apagar l’incendi quan aquest ja ha ocorregut,
perquè en aquests moments ja tots hi arribam tard.

La consellera feia menció al seguiment que feien de
Twitter...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab ja, Sra. Presidenta. Esper que facin els seguiments de
les piulades d’una forma completa i que també tenguin en
consideració la de tots aquells professionals, Bombers de Palma,
del Consell de Mallorca, tècnics de l’Ibanat i em quedaré amb
una frase per no entrar-hi més: “los incendios del verano se
apagan durante el invierno”. No oblidin, Sra. Consellera, la
prevenció.

I per últim em qued també amb la moció que el Partit
Popular va aprovar l’any 2010 amb Unió Mallorquina, on el
Grup Popular en Parlament instava el Govern a confeccionar i
a presentar una llei de prevenció i extinció d’incendis que tengui
per objecte “la defensa dels terrenys forestals davant els
incendis i la protecció de les persones i béns i que promogui
l’adopció d’una política activa de prevenció coordinada entre
totes les administracions públiques”.

Això és el que esperam, Sra. Consellera. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari MÉS per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Benvinguda, Sra. Consellera i a tot el
seu equip. Les nostres primeres paraules són d’agraïment i
reconeixement a tot el colAlectiu de professionals públics que
varen fer feina per extingir, encara hi fan feina, per garantir que
no es prorrogui aquest incendi, Ibanat, bombers, UME,
Protecció Civil, també a la policia local, tots els voluntaris, Creu
Roja, voluntaris civils i voluntaris no organitzats; i també el
nostre suport a les famílies afectades que es varen veure
obligades a sortir de ca seva.

Som molt conscients de la difícil situació del foc, vostè ha
parlat de les característiques de la zona, del vent, de la humitat,
de la temperatura, en som absolutament conscients. Per tant, les
nostres primeres paraules són de suport al Govern, a qualsevol
govern que estigui en una situació d’aquestes característiques i
hagi de fer front a un incendi d’aquesta magnitud, entre altres
coses perquè no som ni tan arrogants, ni tan imprudents com va
ser el Sr. Bauzá quan va dir l’any 2010 que amb ell mai no
succeiria un foc d’aquestes característiques com succeïa a
Eivissa. Sabem que a qualsevol legislatura hi pot haver un foc
d’aquestes característiques i en aquest moment el Govern ha de
tenir tot el nostre suport, no, si insistesc, no són ni tan arrogants,
ni tan imprudents.

Però tenim preguntes, tenim dubtes i sobretot tenim opinió.
Tenim una opinió molt fonamentada en temes de prevenció.
Nosaltres volíem centrar la compareixença en el tema de
coordinació, però el Grup Parlamentari Popular ha impedit que
pogués comparèixer el Sr. Company, ha dit que compareix el
Govern, per tant, vostè és el Govern i nosaltres li demanarem
també temes de prevenció que per a nosaltres és fonamental. 

Tenim preguntes i tenim dubtes. Una de les preguntes que
tenim és per què no s’utilitzaren les unitats rurals lleugeres en
l’extinció de l’incendi, que són unitats tècniques adaptades al
contorn rural, i en canvi sí les unitats urbanes lleugers, per què?
Per què no s’utilitzen les rurals i sí les urbanes? Quin problema
hi va haver perquè no s’utilitzassin les urbanes?

Una altra de les preguntes que li volem fer és quantes
dotacions dels Bombers de Palma hi varen participar durant
aquests 4 o 5 dies que vostè ha narrat? Quantes dotacions dels
Bombers de Palma hi varen participar? 

Ens pot dir el vespre que vostès varen decidir que la gent
d’Estellencs havia de deixar ca seva, quin sergent o quin
suboficial dels bombers va ser present en aquesta decisió,
perquè hi havia responsabilitats, quin sergent o quin suboficial
de bombers era present en aquesta reunió?, perquè la informació
que nosaltres tenim és que no n’hi havia cap i era el moment
d’evacuar una població sense cap sergent o suboficial de
bombers.

Quin objectiu tenia el vídeo que enregistrava el Sr. Luís
Miguel Matorín des d’un helicòpter i que de moment l’única
utilitat que hem vist ha estat penjar-ho al seu canal privat de
youtube? Quina utilitat tenia aquest alt càrrec del Govern
enregistrant un incendi des d’un helicòpter públic?

Per quin motiu considera que la carretera d’Andratx a
Estellencs no va fer l’efecte de tallafocs? Per quin motiu?

Considera prudent deixar Menorca sense helicòpter com així
va succeir? Menorca va quedar sense helicòpter perquè va venir
a fer tasques aquí. Era prudent quan en aquell moment també se
varen declarar focs a Menorca?

Vostè diu que en 16 minuts varen arribar els avions. Em pot
dir quins avions varen arribar en aquests 16 minuts? La
informació dels bombers que avui s’ha fet pública és que ells
varen ser els primers en arribar i no hi havia cap avió, ni
helicòpter.

A quina hora varen arribar els primers bombers? Des que es
va declarar l’incendi, vostè ens ha dit que va ser a les 12.28, va
ser el primer moment en què l’112 va tenir..., a quina hora varen
arribar els primers bombers?

A quina hora varen arribar les primeres unitats de la UME?

Una pregunta, perquè tenim un dubte, l’avió Canadair, que
és el més gros de tots, era aquest dia a Pollença o era a una altra
banda? Per favor si ens pot contestar aquestes preguntes.
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Quin cost d’operació, si ja el tenen, té aquesta extinció? Ja
han fet un pressupost aproximat d’allò que ens ha costat
l’extinció d’aquest incendi?

Què opina la Sra. Consellera del malestar que avui s’ha fet
públic dels cos de bombers? Avui surt en alguns mitjans de
comunicació que expressen que s’han sentit menyspreats en
relació a la UME. Què opina? És un article periòdic allà on hi
ha declaracions de diversos bombers que expressen aquest
malestar, què n’opina?

I després, Sra. Consellera, nosaltres, com ha dit la
representant del Grup Socialista, pensam que els focs s’apaguen
durant l’hivern i pensam que s’ha fet molt poc aquest hivern per
apagar els focs que normalment es produeixen a l’estiu. Vostè
ha dit, si no ho he entès malament, ha dit que és el segon foc,
per a nosaltres és el primer. Ens pot dir quin és primer foc?
Vostè diu que és el segon foc més important per qüestions
d’hectàrees, és igual. És el foc més important per a nosaltres que
ha succeït a la nostra comunitat autònoma.

Pensa el Govern, després d’aquesta experiència d’Andratx,
mantenir una brigada a l’indret de la Tramuntana o pensa
continuar com ara que no hi ha una brigada especial i dirigida
a aquest indret Patrimoni de la Humanitat?

Pensa mantenir tancades les dues torres de vigilància que
s’han tancat aquest hivern? O es varen tancar teòricament
posant-hi una videocàmera, aquesta videocàmera s’ha instalAlat?
O si pensen posar personal, que és el que fins ara hi havia estat.

Creu vostè que les brigades d’IBANAT, que han passat de
8 operaris a 5 o 6 operaris, donada l’experiència d’aquest
incendi, poden continuar d’aquesta manera? O no seria
necessari mantenir, augmentar com estaven fins fa un any, els
operaris d’IBANAT? Fins ara, fins a l’any 2010, es varen
contractar entre 40 o 50 persones per reforçar tots els espais de
natura, tots les entitats de l’administració pública que feien feina
pel tema de prevenció d’incendis forestals o per ja actuar davant
un incendi forestal, entre 40 o 50 persones; aquest any no s’han
contractat. Pensa el Govern canviar aquesta política i facilitar la
contractació? Tenen vostès, ahir deia el Sr. Company que hi
havia el mateix nombre que en anys anteriors, però no se’n va
recordar el Sr. Company de dir que hi ha hagut una ampliació
de l’extensió de vigilància, que és en aquest cas Cabrera i Son
Real, i també es va oblidar de dir que a l’estiu es reforçava la
plantilla en 40 o 50 persones. Aquesta manca de persones ha fet
que membres de l’IBANAT hagin estat 24 i 26 hores seguides
sense descansar. Creu que això és prudent, si torna a succeir un
incendi d’aquestes característiques? 

Sra. Consellera, quan pensa el Govern presentar un pla de
recuperació de la zona? Nosaltres pensam que l’ha de presentar
com més aviat millor, sempre consultant els tècnics, sempre
consultant els coneixedors de la zona. 

Demanarà el Govern als grans hotelers, que són uns dels
beneficiaris econòmics més importants del paisatge de
Mallorca, un paisatge colAlectiu, un paisatge que és patrimoni de
tots, colAlaboració econòmica per poder millorar, per poder
recuperar la zona de la tramuntana? Farà aquesta petició als
grans hotelers de la nostra comunitat autònoma, grans
empresaris?

Quin pressupost destinarà el Govern a la recuperació?

I després, una proposta. Nosaltres vàrem ser també presents.
No es preocupi vostè, no fa falta que torni a dir que el Sr. Bauzá
hi va ser present, perquè la televisió pública es va encarregar
prou de fer constància que el Sr. Bauzá era present a l’incendi;
sols li faltava una foto dirigint una tanqueta. Però m’agradaria...,
una de les queixes que quan nosaltres hi vàrem anar i vàrem
parlar amb molts de veïns de la zona i moltes persones de la
zona va ser que es feia poc cas a les persones que eren
coneixedores del terreny. Entenem que no es pot fer cas al
primer veïnat que passi pel “daixò”, però associacions de
caçadors, gent que estava fent feina, que estava curant la seva
terra d’una forma permanent durant anys, que anava a cuidar la
seva finca, la gent es queixava que no se’ls havia fet cas, que
haguessin pogut estalviar-se energies, que haguessin pogut
estalviar-se a vegades ficar-se a indrets que no podien sortir si
se’ls hagués fet cas. Nosaltres pensam que, donada l’experiència
d’aquest malaurat incendi, haurien de repassar els protocols
d’incendi per incorporar amb totes les garanties possibles que
la informació que té aquesta gent, sobretot a indrets tan
complicats com és la Serra de Tramuntana, es pogués utilitzar
i es pogués posar al servei dels tècnics. Entenem que no... Per
tant ens agradaria que es fes una revisió del protocol, sobretot
en incendis rurals, per poder incorporar aquest coneixement que
a vegades, com passa per exemple a l’UME, que vénen persones
de l’exterior, desconeixen en profunditat aquest territori.

Ens agradaria que ens contestàs totes les preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari
Popular per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
nom del Grup Parlamentari Popular volem agrair, Sra.
Consellera, la seva compareixença a petició pròpia dins aquesta
diputació permanent en període extraordinari de sessions per
donar compte de totes les tasques duites a terme en relació amb
el greu incendi que divendres passat, 26 de juliol, es va declarar
en el terme municipal d’Andratx.

És una compareixença que posa en evidència que aquest
govern dóna la cara, no s’amaga, dóna explicacions a la
ciutadania i també a les forces parlamentàries, i ho fa a més de
forma immediata, demostrant que allò que realment importa és
l’interès general, és afrontar les dificultats, i sobretot fugir de
debats estèrils que només cerquen un rèdit polític o unes
confrontacions que els fets evidencien que no es corresponen
amb la realitat dels que varen viure en primera persona aquest
desgraciat i devastador incendi.
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I dic tot això perquè malgrat la bona voluntat d’aquest
govern de donar la cara tot d’una, d’explicar els fets, allò
important ara resulta que és qui ha de venir, si el conseller de
Medi Ambient o la consellera d’Administracions Públiques,
perquè com les coses s’han fet bé i del que es tracta és de
contaminar, contaminar l’ambient amb aquest tema, o dient que
hi ha hagut retallades falses a l’IBANAT, és igual, el discurs
està fet malgrat que no es correspongui amb la realitat. I jo crec
que una mostra que les coses s’han fet bé és que precisament
cap diputat de Mallorca del Partit Socialista no ha intervingut en
aquesta comissió, tractant-se d’una àrea tan apreciada com és
precisament la Serra de Tramuntana.

(Remor de veus)

Però... és curiós, és curiós que qui fa tot aquest discurs
polític de si han de venir dos consellers no recordi experiències
passades gens afortunades que vàrem viure en aquesta
comunitat autònoma, com és també el greu incendi que hi va
haver a Benirràs, a l’illa d’Eivissa, l’agost de l’any 2010, on no
només no hi va haver cap compareixença en període
extraordinari, sinó que aquesta no es va produir fins al 13
d’octubre de l’any 2010 davant la comissió ordinària del
Parlament, que era la Comissió d’Ordenació del Territori. I el
que es va produir en aquella ocasió va ser també la
compareixença de la consellera d’Interior, perquè també va ser
un incendi de nivell 2 i per tant un incendi de responsabilitat
d’emergències i no de medi ambient. Va comparèixer el
conseller de Medi Ambient en aquell moment per tal d’informar
de l’incendi de Benirràs? No, va comparèixer la consellera
d’Interior.

O sigui que tenim el mateix tipus d’incendi i la
compareixença de la mateixa responsable amb dues diferències
significatives: la primera és que vostè compareix de forma
immediata davant la Diputació Permanent i no d’aquí a dos
mesos davant la comissió ordinària del Parlament; i la segona és
que vostè no estava de vacances, com sí hi estava l’anterior
responsable, que no va comparèixer en cap moment ni va tornar
a l’illa d’Eivissa malgrat ser la màxima responsable en
coordinació d’emergències de nivell 2, i això li va merèixer la
reprovació del Parlament de les Illes Balears.

Vostè ha estat cada dia i cada vespre a Andratx exercint la
seva responsabilitat de forma pràcticament permanent, com
també hi han estat el president José Ramón Bauzá, el conseller
de Medi Ambient, la delegada del Govern i la presidenta del
Consell Insular de Mallorca, juntament amb els batles i els
regidors dels municipis afectats. Hi ha hagut una màxima
implicació i nosaltres ho volem deixar reflectit en aquest Diari
de Sessions.

Per tant que quedi clar que cada govern fa el que troba que
ha de fer, però nosaltres preferim i ens estimam més com s’ha
fet en aquest cas.

Vostè ha donat una explicació detallada de tota la gestió de
l’incendi, ha donat informació de la qual nosaltres volem
destacar una sèrie de punts que creim que són fonamentals. 

En primer lloc, i el més important, és que no hi ha hagut
danys personals importants ni greus; amb el major
desplegament aeri de la nostra història amb 29 efectius aeris,
800 efectius per terra, 40 vehicles, amb una orografia molt
complicada, amb zones urbanes properes el risc de danys
personals era alt, era molt alt. Hi havia moltíssima preocupació,
moltes hores de feina, molt de cansament, i crec que poder dir
avui, passat tot, que no hi ha hagut cap desgràcia personal és
una molt bona notícia, que no és fruit de la casualitat sinó fruit
de tota la feina en matèria d’emergències, de la gran
professionalitat i d’una coordinació impecable. Precisament ahir
el ministre va dir que la coordinació que s’havia fet des del
Govern de les Illes Balears havia estat exemplar. Protecció
Civil, IBANAT, bombers, unitat militar, Creu Roja, Salvament
Marítim, policia local, servei d’emergència, Guàrdia Civil,
GESA, EMAYA, etc., han estat un exemple de professionalitat
on hem d’agrair la forma profunda la feina i el sacrifici que ha
fet aquests dies Andratx.

En segon lloc crec que és important destacar que a la nostra
comunitat autònoma hi ha els plans i procediments adequats per
actuar davant una emergència com aquesta de nivell 2, on s’han
destinat els majors mitjans mai vists a la nostra comunitat
autònoma, tant els que existien a la nostra comunitat autònoma
com pràcticament tots els dispositius de què disposa el Govern
de l’Estat. De fet la implicació de l’administració de l’Estat ha
estat màxima, i ja el mateix divendres horabaixa arribaven els
efectius de la Unitat Militar d’Emergència. Ahir mateix el
ministre Arias Cañete va venir a Balears per mostrar la seva
implicació i mostrar la seva màxima ajuda i colAlaboració, que
s’avaluarà a final d’estiu per colAlaborar econòmicament amb el
Govern de les Illes Balears.

En tercer lloc un altre fet a destacar és que el foc va ser
causat per la imprudència humana en ple casc urbà d’Andratx,
darrere l’ajuntament; és el que realment ha fallat. Per molt que
es vulguin cercar culpables o almanco desviar l’atenció cap a
altres temes, la realitat dels fets és que el foc no es va originar
per res que tengui a veure amb causes naturals o preventives,
sinó perquè un veïnat, amb una barbacoa imprudent, va originar
un foc a una zona totalment urbana del municipi d’Andratx, a
Sa Coma Calenta. A partir d’aquí -vostè ho ha dit- un vent de 30
a 50 quilòmetres per hora, amb constants canvis de direcció;
temperatures de 33 graus en el cap de setmana més calorós
d’aquest estiu; la humitat existent, amb valors inferiors a la
mitjana la qual cosa produeix menys efectes dels equips
d’extinció; l’orografia que dificultava o impedia l’accés per
mitjans terrestres, i que precisament tot sigui pinar, que és de
molt fàcil combustió i amb pinyes que produeixen petites
explosions, varen causar tota aquesta destrossa.

La veritat és que quan arribava les 8,30, 9 del vespre, i els
avions havien de deixar d’actuar, era molt desesperant veure
com les flames continuaven tot el vespre sense control -vostè ho
ha dit, que és molt difícil de controlar el vespre- , tot el
divendres vespre, tot el dissabte vespre i tot el diumenge vespre.
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Ha estat dur veure la nostra serra de Tramuntana en flames:
2.335 hectàrees afectades, que no cremades; veurem ara quan
estigui totalment extingit; pobles com Estellencs desallotjats o
buits; i per a tots els andritxols i les andritxoles, per a tots els
mallorquins i les mallorquines i els ciutadans de les Illes Balears
veure la serra i la costa marítima arrasades és un impacte que ha
fet plorar molta gent; ha produït molta ràbia, molta tristesa i
molta impotència.

Per això ara allò important és veure com recuperam la nostra
serra el més aviat possible amb el màxim de mitjans i d’ajudes,
i per tot això pot vostè, i aquest govern, comptar amb la
colAlaboració del Grup Parlamentari Popular. Esperam que el
més aviat possible s’adoptin mesures per part del ministeri; ahir
mateix ja el conseller de Medi Ambient va anunciar la creació
d’una comissió interadministrativa amb els consells, amb tots
els ajuntaments afectats.

L’oportunisme polític de voler acusar el Govern d’haver
retallat els mitjans contra incendis és rotundament fals. Hi ha els
mateixos efectius que hi havia l’anterior legislatura, que es va
trobar el conseller de Medi Ambient quan va arribar. La fusió de
dues empreses públiques i la reducció de personal administratiu
ni afecten ni han afectat els efectius ni la campanya d’incendis;
és la mateixa que ha existit fins ara, surt precisament detallat pel
conseller de Medi Ambient: 22 llocs de vigilància fixa, 7 de
mòbils, 7 brigades terrestres, 9 camions autobombes i 9 mitjans
aeris, amb 364 persones humanes que es dediquen a la tasca
d’extinció d’incendis a les Illes Balears. 

Per tant tots els que ara ens diuen que es podria haver evitat,
idò no entenem per què no es va evitar també l’incendi de
Benirràs o el de Morna, perquè evidentment, per parlar d’evitar,
idò no tot es pot evitar, per desgràcia, quan parlam d’accident.
Quan parlam d’accidents, qualsevol accident, sigui greu, sigui
petit o sigui catastròfic, idò tant de bo l’haguéssim pogut
preveure. Per això el que no es pot fer és intentar confondre la
ciutadania amb falses alarmes o amb falses acusacions que no
es corresponent amb els fets. 

A Balears jo crec que podem dir que hem tengut tots els
mitjans necessaris per fer front a aquesta catàstrofe, i la feina i
la dedicació de tots han evitat que hi hagi desgràcies personals
i han aconseguit tenir preestabilitzat uns dels pitjors incendis de
la nostra història. Basta veure la resposta de tots els afectats, la
grandesa de la solidaritat de les persones, la feina dels milers de
voluntaris i dels mitjans de comunicació per sentir que les coses
s’han fet bé i s’han gestionat molt bé. Jo crec que a toro pasado
és molt fàcil dir-ho, però en el moment dels fets, que vostè hi
era, era molt complicat preveure el que passaria. 

Per tant volem agrair novament la feina de tots els efectius
que s’han deixat la pell i han arriscat la seva vida per tots
nosaltres; volem agrair, Sra. Consellera, la feina de totes les
institucions públiques que han sabut gestionar aquesta situació
tan difícil, especialment la seva feina de coordinació, que ha
estat intensa. En nom del Grup Popular transmeti aquest
agraïment, i ara el que toca és continuar fent tota la feina del
Govern per recuperar el nostre territori Patrimoni de la
Humanitat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contestació de la consellera d’Administracions
Públiques sense limitació de temps.

LA CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, senyores portaveus dels grups parlamentaris, m’unesc
a vostès a l’agraïment que fan per la feina que s’ha fet, tant des
de la coordinació com dels efectius que han fet feina aquests
cinc dies i que estan fent feina encara a peu de terra, a peu de
muntanya, a peu de roca i damunt l’arbre. 

Però també m’unesc, evidentment, a la prudència que
anuncien, que hem d’acabar de controlar l’incendi. L’incendi
està delimitat però no..., està estabilitzat, això vol dir que tenim
el perímetre tancat, però no està controlat; està en un nivell 1 i
evidentment no està extingit, amb la qual cosa jo comparesc
com a competent en un nivell 2, que és el nivell de coordinació
quan afecta a un risc colAlectiu de persones i habitatges, però
evidentment el conseller Company donarà en el seu moment,
quan acabi el nivell 0, el nivell 1 i el nivell 0, les explicacions
més detallades en relació amb allò que afecta a la definitiva
extinció a les àrees afectades. No obstant això he de recordar
que ahir ell ja va comparèixer d’una manera pública per donar
certa informació en relació amb els mitjans que s’estaven
emprant, però no obstant això m’unesc a aquesta prudència.
Hem d’esperar que el foc estigui controlat per saber el que se’ns
ha cremat, perquè el fet que estigui afectat no vol dir que estigui
tot cremat, i hem d’esperar evidentment a l’extinció per veure
quines mesures concretes més vàlides es poden adoptar per a la
recuperació el més aviat possible.

Això per una banda, és a dir, m’unesc tant a l’agraïment com
a la prudència.

I m’unesc també al suport als nostres, als de fora, però als
nostres sobretot, evidentment, són els que tenim devora, són els
que pugen a la muntanya i davallen mascarats el vespre, els hem
vist cada dia; vull dir que estam totalment units, i a més els ho
agraïm; i a més hem de pensar que encara són allà, i això no ho
hem d’oblidar. És a dir, jo don compte d’una coordinació que
hem fet, que crec que és molt lloable la feina que ha fet la gent,
no només la meva de la conselleria sinó de tots els implicats i de
tots els mitjans que ho han transmès, però també m’afegesc a
aquest respecte a aquesta gent que encara està fent feina i són
els que es deixen realment la pell allà dalt, i respecte d’això, per
tant, esperarem a veure quan acabi quina és realment al zona
cremada, quina és realment l’actuació detall a detall que s’ha fet
a dalt de la muntanya, i quines són les millors mesures que
podem prendre per poder recuperar el més aviat possible, de la
forma més aviat possible que sigui, aquesta zona.
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En relació amb els mitjans, Sra. Santiago, que hem emprat,
hem emprat en tot moment els mitjans que els tècnics directors
de l’operatiu i de l’extinció han demanat. El director d’extinció,
el DETEX, i el director de coordinació, el DECOP, no és que
els coneguem nosaltres, Miquel Àngel i Tomeu, els coneix tota
la ciutadania, perquè és que les reunions han estat públiques i
han estat transmeses directament amb les preguntes i rodes de
premsa que han volgut els mitjans d’informació, amb la qual
cosa s’han emprat tots els mitjans que en qualsevol moment en
aquestes reunions de coordinació ells han demanat. 

Si a l’evacuació s’empren o no s’empren bombers és perquè
ho determinen ells; a l’evacuació, que és competència de la
conselleria nostra, el que es va emprar és el que es va
determinar que corresponia: la unitat operativa, la Creu Roja i
la Guàrdia Civil. Hem evacuat un poble; no s’havia fet mai.
Crec que..., a més he de reconèixer l’admirable actitud de tots
els veïns d’Estellencs, perquè realment no és molt agradable,
crec, per a ningú que et facin abandonar ca teva, i de manera tan
ordenada que s’ha fet, i encara quan varen tornar donant les
gràcies pel tractament que havien rebut. Vull dir que tot això
són coses que hem de tenir en compte, perquè allò normal és
que fins i tot hi hagués hagut qualcú que es posàs nerviós i
digués i tal. Vull dir que... I entens també que el batle defensa
el seu poble, i és el primer que passa pena per la seva gent, i
això crec que és el prioritari, i en aquest sentit crec que
l’evacuació va ser correcta, el tracte de Creu Roja va ser
excelAlent i la tornada al poble crec que també, i així ho han dit
el veïnats. En aquest sentit crec que la feina està ben feta i
també s’ha de dir.

En relació amb les altres unitats que em deia, unitats
tècniques lleugeres, Bombers de Palma... Bombers de Palma
tenc constància que hi havia dues unitats i tres tanques. Les
unitats tècniques lleugeres? Les empram si les demanen els
tècnics, és que clar, la meva responsabilitat és coordinar, el
Govern, la responsabilitat és coordinar, i escoltar els
professionals.

Escoltar els veïnats? Clar que sí que hem d’escoltar els
veïnats, però no hem de posar en perill la vida de persones civils
que no es dediquen a anar a apagar focs, els hem d’escoltar i són
els tècnics els que han de decidir els mitjans, que per això és la
seva responsabilitat, i crec que ho han fet d’una manera
admirable. Sé cert que si haguessin necessitat qualque operatiu
més, qualque tècnic més, ho haguessin demanat, perquè, a més,
a cada reunió de coordinació se’ls ho ha demanat i se’ls ho ha
demanat públicament davant els mitjans de comunicació, cada
vegada: vos falta res? Fa falta més... Vull dir que en aquest
sentit sempre s’ha transmès i crec que s’ha de reconèixer que
han fet una feina i estant fent-la, perquè encara el director
tècnic, i la UCA la tenim nosaltres allà, la tendrem tot el temps
que faci falta, encara que el nivell hagi canviat, perquè crec que
és molt important la implicació de tots perquè això acabi el més
aviat possible. Amb la qual cosa crec que els tècnics en tot
moment han demanat els operatius que necessitaven, i nosaltres
els hem ofert també, perquè això es coordinàs de la millor
manera possible.

En relació amb el personal de la Conselleria de Medi
Ambient, és ver que el Sr. Company ahir ja va donar explicació
i va dir clarament que no s’havia minvat el personal d’extinció
d’incendis; hi ha empreses públiques que s’han reestructurat,
però els serveis bàsics importants no han desaparegut, no s’han
minvat, s’han mantengut, hi ha el mateix nombre de tècnics. I,
en tot cas, com els deia, quan acabi es donarà més detall si ho
necessiten, de quina ha estat l’extinció concreta o detallada,
però crec que a cap moment, com els deia, ni els d’ET ni els
d’ECOP, cap director de comandaments de les operacions, han
manifestat que hi hagués una manca d’efectius.

Només a efectes de comparar, no de valorar, perquè no vull
fer valoracions, crec que no seria correcte per part meva, però
sí una comparativa amb situacions similars, per exemple, li diré
que Morna, a efecte comparatiu, a maig del 2011, en què es
varen cremar 1.576 hectàrees, hi havia 15 mitjans aeris i 500
mitjans humans. Ara, a juliol del 2013, hi ha 29 mitjans aeris i
800 mitjans humans. No sabem encara la zona cremada, però és
el cas que he trobat més..., a efecte comparatiu i no de valoració.
Vull dir que realment crec que ha estat un desplegament
espectacular, el millor desplegament que hi ha hagut mai a la
història de les Balears, és ver que l’incendi és el major que hi ha
hagut a la història de les Balears.

I que ens afecta a tots perquè afecta la Serra, i en això hi
estarem d’acord, i si hem de fer tot el que haguem de fer per
recuperar-ho el més aviat possible, i tot el que haguem de fer
perquè la Serra pugui tenir un aspecte el més similar al que
tenia, evidentment que ho farem.

En aquest sentit, el fet d’anunciar una comissió és perquè la
gent sàpiga que la nostra intenció és que tot d’una que l’incendi
sigui extingit i el puguem valorar, que es puguin posar en marxa
aquestes actuacions; que la gent no pensi que no tenim insten...,
el contrari, aquesta comissió es posarà en marxa, farem tot el
possible per la Serra; la nostra intenció, i si hi ha idees positives
que es puguin aportar, la comissió evidentment estarà oberta a
tota la ciutadania.

Però, en tot cas, sí únicament per acabar, el que sí vull dir és
que crec que la coordinació ha estat impecable; que la feina que
estan fent és molt bona feina; m’uneix, evidentment, a aquest
agraïment a la feina que fa aquesta gent, i també a aquesta
prudència perquè la situació no ha acabat i hem d’acabar
d’extingir l’incendi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Temps ara de rèpliques, té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per les
seves paraules. Algunes coses no les puc compartir, com que
estiguem tranquils que el Sr. Company ja compareixerà quan
toqui; li vull recordar que ara fa només uns minuts, abans
d’aquesta Diputació Permanent, el Partit Popular ha votat no a
la compareixença del Sr. Company, no és que jo m’ho inventi,
és que ha passat ara fa uns minuts. Per què l’amaguen? No ho
sé. Per evitar parlar de retallades a l’IBANAT i a la Conselleria
de Medi Ambient? Tampoc no ho sé, però vulguin o vulguin en
parlarem, si no és en aquesta comissió serà a properes.

Passaré per alt coses tan, no sé si dir kafkianes o de baixa
talla moral, de posar en dubte quin diputat o diputada ha de
parlar en el Parlament segons el seu lloc de procedència o l’illa
en què hagi nascut; no demanaré perdó per haver nascut a
Eivissa i que em sàpiga molt de greu que la Serra de
Tramuntana o que a l’illa de Mallorca s’hagi produït l’incendi
més greu de tota la història de les Illes Balears, perquè fa
plorera, hagis nascut on hagis nascut.

Per altra banda, no entraré tampoc que si el Partit Popular es
vol desfogar atacant anteriors gestors i així es queden a ple,
enhorabona, però crec, Sra. Consellera, que no li fan gaire cas
amb la seva crida a la prudència ni a vostè la beneficia, Sra.
Consellera, intentar posar una cara amable i deixar que l’estil
dòberman imperi en aquest parlament.

Però, per altra banda, Sra. Consellera, no podem deixar per
alt que en aquesta comissió es diguin falsedats, falsedats com
que no hi ha hagut ni una sola retallada a l’IBANAT i que hi ha
el mateix personal a l’IBANAT ara que a l’anterior legislatura,
ho he sentit ara i ho vaig escoltar ahir al conseller de Medi
Ambient a una roda de premsa, i això és fals, i no ho volem
deixar passar per alt. Però sobretot no ho volem deixar passar
per alt per respecte a la gent de l’IBANAT que es deixa la pell
en aquest i en tots els incendis que han intervengut, ja està bé de
mentir! Si vostès es volen escudar en la crisi econòmica, en què
tenen altres preferències, donin la cara i ho diguin clarament,
però a sobre no facin passar per ximples els responsables tècnics
que cada dia es deixen la pell!

I només li donaré una dada, l’any passat, només amb un any
a l’IBANAT es varen acomiadar 57 persones, Sra. Consellera.

Per altra banda, Sra. Consellera, vostè deu conèixer
perfectament les sentències judicials que han recaigut ja en
aquesta legislatura pels acomiadaments nuls, no de totes les
empreses públiques del Govern, li parl concretament de
l’empresa de l’IBANAT, de l’empresa pública IBANAT del
Govern de les Illes, sentències judicials d’acomiadaments nuls.
Per tant, no em diguin que hi ha el mateix personal, però a qui
volen enganyar? O és que vostès el que m’estan dient o el que
estava dient l’altre dia el Sr. Bauzá, el Sr. President, és que tot
el personal que no sigui el que va amb una mànega en mà no ens
serveix? Perquè li vull recordar que molt d’aquest personal
acomiadat és, entre d’altres, tècnics que tramitaven expedients
en matèria d’infracció d’incendis, i vostès els han acomiadat. I
jo amb això no estic dient que aquest incendi s’hagi coordinat
malament, que aquest incendi s’hagi provocat perquè un tècnic
que gestionava els expedients en matèria d’infracció d’incendis
ja no hi és, no som tan imprudent com alguns o algunes, Sra.

Consellera, el que estic dient és que es repensin la política en
gestió forestal, la política en prevenció d’incendis.

Però si no li basten aquestes dades, n’hi donaré unes altres,
miri, entre Emergències i Medi Ambient, l’any 2010 es
destinaven, aproximadament, perquè ara les direccions generals
han canviat, 49, quasi 50 milions d’euros. Dos anys després, és
a dir, l’any 2013, el pressupost ha davallat en 18.743.000 euros,
entre el Departament d’Emergències i el Departament de Medi
Ambient, inclou Emergències, Educació Ambiental,
Conservació i Millora del Medi Ambient Natural, Planificació
Forestal, Sanitat Forestal, Gestió d’Espais Naturals i un llarg
etcètera.

Si volen que entrem a la concreció de les dades, que les
tenim totes, farem aquest debat. Com que aquí avui no ens
donarà temps a fer-lo sencer, el farem a posteriors debats, amb
vostè, amb el Sr. Company, amb el Sr. Bauzá i amb qui vulgui.
Per cert, el Sr. Bauzá seria bo també..., ara entenc l’alcalde
d’Estellencs, l’entenc perfectament, perquè aquesta carrera de
veure qui arriba primer, qui es fa més fotos o qui porta la
mànega en la mà a mi em repugna, Sra. Consellera, i estic farta
d’haver escoltat i llegit barbaritats que alguns que es diuen
responsables polítiques han vessat. Però com que el debat de tot
el que parlam aquí és molt més seriós que aquest cutrerío, Sra.
Consellera, el que ens importa avui, aquí i ara, és que d’una
vegada les promeses que va fer el Sr. Bauzá el juliol del 2011,
quan ja era president, que va dir literalment que el Govern
impulsaria el Pla de gestió forestal que havia anunciat en
nombroses ocasions i que “se compromete a realizar este plan
para que no se vuelvan a dar estas situaciones en ningún
municipio”, referint-se a l’incendi de Morna a Eivissa: “En su
primera visita oficial a la isla, el presidente del Govern puso
sobre la mesa el compromiso del ejecutivo para impulsar un
plan de gestión forestal con la finalidad de minimizar el riesgo
de incendio.” Idò això és el que volem que es faci, Sra.
Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

I acab, ara ja, amb les paraules del Sr. Conseller de Medi
Ambient, que esper que a qualque moment tenguem l’ocasió
d’escoltar-lo, que va dir “el Sr. Company tiene previsto
emplazar a los grupos políticos a asumir conjuntamente los
retos de prevención de incendios y el mantenimiento del
operativo de defensa contra el fuego, así como la restauración
ambiental y paisagística de los bosques quemados”, això ho va
dir el Sr. Company l’11 d’octubre del 2011. Idò al Sr. Company,
a vostè, Sra. Consellera i a tot el Govern l’esperam per poder
debatre seriosament i amb rigor quina és la gestió forestal que
hem d’aplicar en aquestes illes; també quina és la política
territorial que s’executa en aquestes illes, amb el rigor que
mereix aquest debat, passant per alt tot allò que sobre i que la
ciutadania en aquests moments no ens demanda.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara la Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Les meves primeres paraules per a la
Sra. Cabrer, ningú no ha dit aquí que aquest foc s’hagués pogut
evitar o no hagués succeït si hi hagués hagut més guardes
forestals, l’únic que va dir que no passaria va ser el Sr. Bauzá,
l’any 2010, a Eivissa. Nosaltres hem dit que a qualsevol
legislatura hi pot haver un foc d’aquestes característiques, però
que teníem dubtes i teníem preguntes; continuam amb els
mateixos dubtes i amb les mateixes preguntes, perquè la Sra.
Consellera no ens ha contestat.

Vostè si a la legislatura anterior no va fer l’oposició que li
corresponia ara no ho pot reclamar, li dic, per exemple, en el cas
de Benirràs va ser el Sr. Conseller, en aquest cas el Sr. Vicens,
que va demanar, com a conseller de Medi Ambient, una
compareixença per tal d’informar sobre les mesures aplicades
al foc de Benirràs, va ser el conseller que ho va solAlicitar.
Vostès no ho varen solAlicitar, no varen fer la seva feina
d’oposició. Nosaltres la feim i demanarem cada vegada que ho
considerem oportú la compareixença de qualsevol conseller,
sigui agost o sigui desembre o sigui març.

Sra. Consellera, les unitats rurals no es varen utilitzar, per
què? Els tècnics no varen demanar les urbanes, varen demanar
les rurals. Per què no es varen utilitzar les rurals? Perquè
estaven espatllades i varen haver d’utilitzar les unitats urbanes
a la Serra de Tramuntana; no perquè els tècnics demanassin les
urbanes, les rurals.

Els bombers de Palma no m’ha contestat quantes dotacions;
quantes dotacions varen fer feina dels bombers de Palma?
Només un vespre que no els varen donar cap tipus d’ordre,
bombers de Palma, que són coneixedors de la situació de la
Serra de Tramuntana, molt més que els de la UME, que venen
de fora. Els bombers de Mallorca estan dolguts, avui han fet un
article, estan dolguts perquè no els varen utilitzar
professionalment en molts casos; ens explicaven que regaven la
pista d’aterratge dels helicòpters perquè no aixecassin pols i que
ells consideren que això ho podia fer qualsevol altra persona,
que ells estan qualificats per altres coses que no sigui anar amb
la mànega a aturar la pols de les pistes d’aterratge dels
helicòpters. Estan dolguts, Sra. Consellera, què ha passat en
aquest foc?

Pens que aquestes preguntes s’han de presentar i s’han de
contestar i s’han d’aprofundir perquè no torni passar. Tenim
professionals qualificats i que són molt més coneixedors del
terreny que el personal de fora. Perquè aquest vídeo que va
filmar aquest alt càrrec del Govern, quina utilitat té? Per a què
servirà? Quina utilitat tendrà?

Quina és la seva hipòtesi que la carretera d’Andratx a
Estellencs no fes de tallafocs? No serà que la massa forestal que
hi havia a les voreres era excessiva? Perquè durant l’hivern no
s’havia fet la tasca per a la reducció de Medi Ambient, amb un
18% de personal efectiu? Per què una carretera que de forma
natural ha de servir de tallafocs aquí no ho va fer?

No m’ha dit a quina hora varen arribar els bombers. No
m’ha dit a quina hora varen arribar les UME, només m’ha dit
que es varen activar una hora quasi després, o tres quarts d’hora
després de la primera cridada, que molt bé, però quan varen
arribar? Quan varen començar a fer feina en el terreny? Els
bombers, quan varen començar a arribar a fer feina?

Els primers avions, segons la informació que avui treuen els
bombers, quan ells varen arribar 45 minuts després de la
primera cridada, no hi havia mitjans aeris.

No m’ha contestat si l’hidroavió canadair era a la base de
Pollença el dia que va començar el foc o era a una altra banda.
Li deman que em contesti, perquè aquest hidroavió era
fonamental, era a Mallorca o no era a Mallorca? I si no era a
Mallorca, on era i qui va donar l’ordre que no fos a la nostra
comunitat autònoma? Perquè les primeres dues hores d’un foc,
i d’un foc d’aquestes característiques, amb un espai geogràfic
tan complicat com la Serra de Tramuntana, els mitjans aeris són
fonamentals; no és el mateix que la primera buidada d’aigua la
faci un helicòpter que la primera buidada d’aigua la faci un altre
avió canadair. Per tant, hi era o no hi era?

No m’ha contestat cap d’aquestes preguntes, té ara dret
també a rèplica, té l’oportunitat de contestar-me-les.

Quins avions hi havia teòricament en els 16 minuts, o quins
mitjans aeris: eren tots helicòpters o hi havia qualque hidroavió
gros, o tots eren petits helicòpters?

Les retallades a Medi Ambient, Sra. Consellera, s’han
produït, encara que vostès intentin disfressar-les, s’han produït
perquè, tot i que hi hagi un nombre paregut, no igual, d’efectius,
molts d’aquests eren a les àrees recreatives i els han convertit en
guardes forestals amb poca experiència. L’estiu en aquesta
comunitat autònoma, fins a l’any 2011, es contractaven entre 40
i 50 guardes forestals de reforç els mesos d’estiu, aquest estiu
no s’ha fet. Per què no s’ha fet, si hi havia risc de foc?

No s’ha fet cap campanya forestal per sensibilitzar la
població que no fes el que va fer precisament aquest veí
d’Andratx, no s’ha fet cap campanya. Fins l’any passat es va fer
una campanya, aquest any no se n’ha feta cap, ni tan sols s’han
utilitzat els mitjans d’IB3 i de Ràdio IB3, que són públics, que
es podrien utilitzar. No s’ha fet sensibilització de la població en
aquests mitjans.

Una de les retallades de Medi Ambient ha estat precisament
temes administratius, els expedients sancionadors d’aquestes
persones que incompleixen la normativa d’encendre foc
caduquen perquè no hi ha ningú que els gestioni.
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Tot és necessari per a la prevenció del foc, i vostè no és
competent en això; per això nosaltres demanàvem la
compareixença del conseller Company, perquè és ell qui ha de
donar explicacions acurades. I vostè ara té una mala papereta,
i em sap greu, però el Partit Popular ens ha dit que vostè ve com
a Govern, no només ve com a consellera; per tant, li deman que
en temes de prevenció que tots els especialistes aquests dies han
explicat per la ràdio, per la televisió, pels mitjans de
comunicació escrits, que és importantíssim tot el tema de la
massa forestal, que ara és absolutament massiva a tota la Serra
de Tramuntana, si vostès en aquests dies han reflexionat i
pensen modificar la seva política de prevenció d’incendis, de
sensibilització d’aquest tema com fins ara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Són preguntes que es fa la població, són preguntes que
ens fem tots i vostè ve aquí com a representant del Govern a
contestar-nos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari Popular, cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
veritat és que no entenc que l’oposició es posi tan nerviosa quan
simplement constata realitats i fets reals, i hem de recordar que
qui va instaurar els dòbermans en el nostre país va ser,
precisament, el Partit Socialista, no el Partit Popular. Però, en
qualsevol cas, crec que el que s’evidencia d’aquest nerviosisme
és una cosa clara, que és que un Govern del Partit Popular ha
actuat com tocava i això pareix que els fa mal, que un govern
del Partit Popular ha actuat com tocava, ha fet les coses bé i s’ha
gestionat bé, però en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears, que són els que realment han estat afectats,
preocupats i el que queda per recuperar la nostra Serra de
Tramuntana.

Clar, que ens venguin aquí a donar lliçons, sobretot el Grup
Socialista, quan tothom recorda quan es cremava l’illa
d’Eivissa, la màxima responsable, que era consellera d’Eivissa,
no hi era, doncs evidentment no poden aquí donar-nos lliçons de
si compareix la consellera d’Administracions Públiques, ha de
comparèixer el Sr. Company, ens venen a dir ara a veure si
qualque dia sentirem el Sr. Company, quan la màxima
responsable d’Emergències en aquell moment, de la mateixa
illa, no va comparèixer a l’incendi. I tampoc no va comparèixer
en període extraordinari en el Parlament, és un govern del Partit
Popular i una consellera del Partit Popular qui compareix en
període extraordinari en aquest parlament. I en aquell moment
ens varen dir que era una anècdota que no hi fos la consellera,
la màxima responsable aquí, a les Illes Balears, que era una
anècdota. I jo deman: què haurien dit avui si vostè, Sra. Riera,
hagués estat de viatge? Què haurien dit avui? Per tant, no han de

ser hipòcrites, han de dir les coses com varen succeir i la realitat
del fet i deixar constància del que va passar.

Dir, per tant, que va comparèixer després en període normal
per explicar l’incendi va ser la consellera d’Interior, no va ser el
conseller de Medi Ambient. El conseller de Medi Ambient, Sra.
Santiago, va comparèixer al cap de mig any, l’any 2011 per
explicar les mesures mediambientals i de restauració que farien
a la zona, cosa que també evidentment farà el conseller de Medi
Ambient d’aquest govern, però va comparèixer després d’un
any per explicar això. Per explicar l’incendi qui va comparèixer
va ser la responsable de l’incendi de nivell 2 i era la consellera
d’Interior i avui ho fa la consellera d’Administracions Públiques
i ho fa de forma immediata a la Diputació Permanent.

Nosaltres, per tant, no entram en debats estèrils, sinó que
allò que nosaltres demanam a aquest govern i el que farem com
a grup parlamentari és feina, feina com s’ha fet tots aquests dies
per extingir aquest incendi i la feina que s’està fent actualment.
Vostès saben que no hi ha crítica a la gestió d’aquest incendi,
perquè ha estat una coordinació i una gestió impecable i
exemplar. El mateix ministre Arias Cañete reconeixia ahir que
coordinar 29 mitjans aeris era molt difícil i que el Govern de les
Illes Balears havia estat a l’alçada i havia estat exemplar.

Per tant, nosaltres tornam felicitar l’actuació de totes les
institucions públiques implicades, bàsicament el Govern de les
Illes Balears, però també el consell insular, tots els ajuntaments,
tots els regidors de tots els partits polítics; evidentment felicitar
a tots els mitjans que han intervingut i que també actualment,
com vostè ha dit, fan la seva feina per extingir-lo i controlar-lo
de forma definitiva i esperem que en breu es produeixi aquesta
bona notícia. I ara el que ens preocupa, del que estam segurs i
al que donarem suport des del Grup Parlamentari Popular és que
el Govern faci tota la feina, el màxim d’ajudes de
l’administració de l’Estat, la màxima colAlaboració i coordinació
de totes les institucions i també forces polítiques per fer feina
per recuperar allò que s’ha perdut i fer feina per a les properes
generacions, perquè és un dels patrimonis més valuosos del
món.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Temps ara de contrarèplica de la consellera
d’Administracions Públiques, sense limitació de temps.
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LA CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats. Senyors portaveus, jo no intentaré treure rèdit polític
d’un desastre natural i d’un desastre forestal. Únicament el que
vull és el que volen els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears: el control i l’extinció de l’incendi i que se recuperi la
Serra el més aviat possible.

Per tant, ja els he dit que m’afegia al seu agraïment, tant a la
coordinació que s’ha fet des de la Conselleria
d’Administracions Públiques a un nivell 2, que crec que ha estat
la millor que es podia fer, ha estat exemplar. Per la qual cosa,
reiter el meu agraïment a la gent que hi ha fet feina. També
m’afegesc a l’agraïment a la gent que fa l’extinció, que fan ara
el control a peu de terra, nostres i de fora, però sobretot els
nostres perquè sé que la feina és molt difícil i  ho hem viscut
molts dels que som aquí en primera persona.

Vostè em comentava, Sra. Santiago, en relació amb els
mitjans, jo n’he donat detallada explicació. També els he de dir
que les dades de l’112 estan als mitjans de comunicació, punt
per punt, minut a minut i segon a segon tot allò que hem fet
durant aquests quasi 5 dies. Li puc detallar els mitjans aeris i els
altres, no he fet detall perquè he considerat excessiu entrar a
detallar. Ja li ho he dit, 29 mitjans aeris, per part del Govern
balear: 1 avió gavina de coordinació i d’observació, 3 avions de
càrrega en terra Air tractor, 3 helicòpters d’extinció de l’Ibanat.
UME: 8 Canadairs, que són les foques que carreguen un dipòsit
gros d’aigua a la mar, 3 helicòpters Cougar, 1 helicòpter de
coordinació. Per part del ministeri, 6 helicòpters del BRIF, de
la Brigada de Reforç d’Incendis Forestals, 2 avions (...) de
càrrega d’aigua, que són els hidroavions. Guàrdia Civil: 1
helicòpter. Mitjans privats: 1 helicòpter d’un particular de la
finca de S’Alqueria que ens el va prestar. 

Total, 29 mitjans aeris i 800 persones. Organismes que hi
han participat: Ibanat: 8 avions, 7 d’ells els he dit que a les
12.47 ja actuaven a la zona. Bombers de Mallorca, Bombers de
Palma, els he dit que dues unitats i tres tanques han actuat a la
zona. SAMUR 061. Policies Locals d’Andratx, Calvià,
Esporles, Estellencs. Guàrdia Civil. Creu Roja. Servei
d’Emergències 112. La Conselleria d’Administracions
Públiques amb la Direcció General d’Interior, departament de
premsa, gabinet, tots han estat allà. La UME: els he comentat
que a les 14.09 s’havia solAlicitat i a les 14.11 s’havien activat.
I la resta d’unitat havien arribat a les 17 hores, provinents de la
part de Bétera, tot d’una que es varen activar havien sortit.
Brigades d’extinció del Ministeri d’Agricultura, que són les
BRIF, 6 brigades de 48 persones. Salvament Marítim. Protecció
Civil de quasi tota Mallorca. A part de l’evident colAlaboració
del Departament de Carreteres del consell, GESA, Emaya,
Natura Parc, la Universitat que va posar la residència a
disposició de la BRIF i alguns desallotjats, la finca Font Gran
d’Esporles, voluntaris anònims, el Club Pollentia que va allotjar
els pilots de la BRIF, la Federació Hotelera d’Andratx i la de
Mallorca.

Crec que hem donat detall exhaustiu, hem radiat minut a
minut aquesta situació de nivell 2. En aquest sentit total
transparència. I no crec que en aquest sentit es pugui aportar res
més.

Per tant, no en faré rèdit polític, únicament vull agrair a la
gent que ha fet una feina espectacular en la coordinació d’un
nivell 2. Agrair a la gent que fa feina de control i d’extinció. I
sí que m’afegiré que tot allò que se pugui fer per recuperar el
més aviat possible, o per millorar la gestió de la nostra terra,
evidentment que el Govern de les Illes Balears, a qui represent
avui, estarem aquí, perquè aquest tros de terra que s’ha cremat
és un tros nostre, de tots i el millor que podem fer tots és aportar
el millor que puguem per recuperar-lo el més aviat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

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