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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyors diputats. Començam la sessió i en
primer lloc els demanaria si es produeix qualque substitució.
No n’hi ha cap.

Compareixença de la Sra. Fanny Tur i Riera.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença de la Sra. Fanny Tur Riera, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, a la qual donam
la benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de 15
minuts. Aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. El diàleg entre el portaveu d’un grup
parlamentari i la persona compareixent serà interactiu. El grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg.

Els grups parlamentaris, conforme amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervendran de major a menor, tret
del grup a què pertany la presidència del Govern, el qual
intervendrà en darrer lloc.

El diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i la persona
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta
de drets constitucionals.

Abans de començar la sessió, únicament em queda
manifestar que la compareixent, la Sra. Fanny Tur Riera, haurà
de tenir present el que es disposa al punt 3 de l’article 502 del
Codi Penal que prescriu el següent: “el qui convocat davant una
comissió reglamentària d’investigació falti a la veritat en el seu
testimoniatge, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos
a un any, o multa de sis a dotze mesos”.

I finalment, comunicar-los que avui de matí ha entrat una
petició del Diario de Ibiza que demanava els arxius d’àudio
d’aquestes sessions permanents d’investigació. L’escrit ha
entrat a les 12.30 i per tant, li donam lectura ara i on la
presidenta del Parlament ha autoritzat d’atendre aquesta difusió
dels esmentats arxius, perquè tots els membres de la comissió
ho tenguin present.

I ara sí començam la sessió. Correspon començar pel Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat Antoni
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Benvinguda Sra. Tur a aquesta comissió d’investigació de les
carreteres d’Eivissa. Em sembla que no li he d’explicar res
sobre el que passa en aquesta comissió d’investigació, jo crec
que tothom pot seguir pels mitjans de comunicació i també
llegint les actes del Diari de Sessions d’aquesta comissió, tot el
que ha anat passant. I per tant, deu saber perfectament vostè
que en aquesta comissió no hem vingut a aclarir res, no hem

vingut a saber la veritat, segurament les conclusions ja fa
moltes setmanes que estan fetes, qui sap fins i tot si vostè ja en
té una còpia. 

Aquesta comissió d’investigació té totes les característiques
d’un tribunal popular, tot ja està predeterminat, i l’únic que
s’intenta és aplicar la pena del telediario, fer insinuacions sense
cap prova, sobre aquelles persones que la justícia ordinària mai
ha acusat de res. Volen reobrir un cas on no hi ha cas. Nosaltres
Sra. Tur, supòs que ja ho deu saber, hem estat en contra
d’aquesta comissió d’investigació, estam en contra d’aquest
circ mediàtic, d’aquest xou televisiu. Però és la nostra obligació
ser avui aquí i és la nostra obligació fer-li preguntes, a fi de
conèixer, qui sap, alguna cosa més del que va passar en tot el
procés de construcció de les carreteres d’Eivissa.

Per tant, vostè Sra. Tur forma part també d’aquest decorat,
d’aquesta performance. De fet, vostè crec que no és ningú aliè
a tot aquest Sálvame que cada divendres es retransmet des del
Parlament. Hem de recordar que vostè es va fotografiar al
costat del Sr. Abril i del Sr. Morrás, devora precisament del
monument de Can Na Palleva, el dia que els promotors
d’aquesta comissió d’investigació feien pública la presentació
de la mateixa comissió a Eivissa.

Per tant, hem d’entendre que vostè Sra. Tur, és una de les
promotores d’aquesta comissió d’investigació?

LA SRA. TUR I RIERA:

Bona tarda. Evidentment no som una promotora perquè no
som diputada d’aquest Parlament de les Illes Balears, tot i que
sí he de dir que com a ciutadana hi estic completament a favor,
crec que s’hauria d’haver fet fa anys, no es va fer. Per tant, val
més tard que mai i efectivament, vaig ser a la foto perquè com
a ex-membre i ex-portaveu de la plataforma antiautopistes
d’Eivissa, se’m va convidar i jo molt gustosament hi vaig
assistir.

Jo sí que esper saber més coses. De fet han sortit coses que
tot i el que ja sabíem, no s’havia sabut i s’ha sabut ara. I esper,
vostè mateix m’ha fet la pregunta, ha dit que volia saber més
coses, crec que al cap i a la fi tots volem saber més coses. No
crec que intentar esbrinar què va passar, quins varen ser els
beneficiaris o els impulsors d’unes obres que varen suposar una
escletxa territorial i social molt greu en aquell moment, crec
que sempre és important i és necessari.

Jo no compartesc en absolut que sigui un circ mediàtic.
Tampoc no crec que sigui cap tribunal popular, ni cap pena de
telediario, perquè la pena del telediario ja la vàrem patir en el
seu moment cada volta que ens detenien, convidats pel
propietari d’una finca a defensar la finca, perquè no hi havia
papers per entrar-hi i venia la Guàrdia Civil i ens detenia a
nosaltres enlloc de...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Perdoni Sra. Tur. Vull entendre, amb les seves paraules, que
vostè està interessada en què es descobreixi la veritat del que
va passar a les carreteres d’Eivissa...
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LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i de conèixer quins varen ser els sobrecosts d’aquesta
carretera, perquè al final el que volem saber és quins sobrecosts
hi ha hagut.

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí, és clar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I jo li diré de moment, del que duem de comissió, quins
sobrecosts hem descobert. Primer de tot, hem descobert que hi
va haver uns sobrecosts a conseqüència dels dos modificats que
va dur a terme l’ex-conseller Jaume Carbonero, just al principi
de la legislatura 2007-2011. També hem sabut que hi va haver
uns sobrecosts de 100 milions d’euros, acreditats per dues
sentències judicials, a resultes de dues resolucions del Sr.
Carbonero, una d’elles que va ser presa quan estava en
funcions, açò es va fer l’any 2011 i que ja dic, van beneficiar
les concessionàries en 100 milions d’euros.

De moment, hem sabut aquests dos sobrecosts. Hi haurà un
tercer sobrecost, el sobrecost que..., i ja li puc avisar ara, és a
dir, el sobrecost que ocasionarà aquesta mateixa comissió
d’investigació, i per açò li record Sra. Tur, que pot passar les
despeses de desplaçament, de manutenció, etc, que ha hagut de
suportar per venir fins aquí a aquest Parlament, perquè aquests
costs que vostè passarà i que han passat la resta de
compareixents i els que passen els diputats per venir d’Eivissa,
o de Menorca, aquí a aquest Parlament, doncs tot açò també
són sobrecosts sobre les carreteres d’Eivissa.

I també hi ha hagut els sobrecosts derivats del conflicte
social provocat pel colAlectiu antiautopistes, 9 milions d’una
sentència i 7 milions d’una altra sentència, 16 milions d’euros
a causa, açò amb sentències judicials, a causa del conflicte
social que hi va haver a finals de la legislatura 2003-2007.

Sra. Tur, vostè va ser portaveu de la plataforma
antiautopistes d’Eivissa...

LA SRA. TUR I RIERA:

D’una d’elles, sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per cert, li comunic una cosa, tal vegada estarà contenta, és
a dir, hem descobert també en aquesta comissió que el que es
va fer a Eivissa no eren autopistes. Per tant, fer una plataforma
antiautopistes quan no es fan unes autopistes, ja té molt de
mèrit...

LA SRA. TUR I RIERA:

Ara li ho explicaré.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

En qualsevol cas, ja dic, tal vegada quedi així alleujada,
com El Quijote, que anava contra els molinos de viento i al
final no eren gegants, sinó que precisament eren molinos de
viento. Per tant, vostè es va oposar a unes autopistes que no es
van arribar a construir, simplement es van construir uns
desdoblaments a dues carreteres.

Però anem a la pregunta Sra. Tur, creu que aquests 16
milions d’euros de sobrecost a causa del conflicte social, del
qual vostè en va ser una promotora i protagonista principal en
el seu moment, és just que aquests sobrecosts els haguem de
pagar tots els ciutadans de Balears?

LA SRA. TUR I RIERA:

Miri, jo vaig ser membre de la plataforma antiautopistes.
Els promotors del conflicte social van ser els que varen
impulsar les autovies i les autopistes...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No ho diu així la sentència. Perdoni, la sentència diu que a
resultes del conflicte social, a resultes d’aquesta pressió social
que hi va haver, dels aldarulls que hi va haver d’una sèrie de...,
van cremar màquines, varen haver de posar seguretat privada,
etc., hi va haver uns sobrecosts, 16 milions en concret. No doni
la culpa als que no tenen culpa. Assumeixi... escolti, jo estic en
contra de les autopistes, açò té un cost? Molt bé, jo l’assumeix,
però no em digui...

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí, és clar. No, però miri, els que anaven en contra dels
molinos de viento que diu vostè va ser precisament el PP que
se’n varen carregar un munt per mor de les autopistes. Qui va
promoure el conflicte social, torn a dir, diguin el que diguin les
sentències, que les acat, però això no vol dir que les
comparteixi, les acat perquè no em queda més remei, però no
les compartesc en absolut, evidentment varen ser els que ho
varen impulsar. 

Si haguessin fet les coses bé -ho ha dit una expropiada avui
matí- el conflicte social no hagués estat tan greu, perquè el
Partit Popular hauria de pensar que, per primera vegada, no
només va ser l’oposició, l’oposició no tenia la capacitat de
mobilització social que va ocasionar les autopistes, era perquè
la societat, en general els expropiats que varen ser més de 500
famílies, es varen aixecar perquè resulta que es varen impulsar
uns projectes sense les més mínimes garanties amb un
adjudicat...

SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Açò no és el que diuen les sentències, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIERA:

... (...) sentències (...)...
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo li llegiré el que diu la sentència, miri, miri, diu, una
d’elles, diu: “Queda acreditado en este debate que el tramo de
ocupación de los terrenos para la construcción del
desdoblamiento de la carretera en el tramo de Ibiza al
aeropuerto fue objeto de una grave -grave- contestación y
oposición pública...

LA SRA. TUR I RIERA:

És claro.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...causante de serias alteraciones del orden público que causó
innumerables trastornos y actuaciones por las fuerzas públicas
en auxilio de la administración expropiante y de los operarios
que ejecutaban las obras que vieron muy dificultada la
posibilidad de ocupación de los terrenos habiendo tenido que
acudir la administración expropiante a la jurisdicción
contenciosa para solicitar los correspondientes autos de
entrada para poder acceder a estas fincas privadas, todo ello
causó mucho retraso y trastorno durante la ejecución de la
obra”.

LA SRA. TUR I RIERA:

És clar. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Clar, quina opinió li mereix aquesta qüestió?, perquè és
clar...

LA SRA. TUR I RIERA:

Que no hi estic d’acord.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..bé, vostè era conscient que el que vostès feien
incrementava els costs de la construcció de les carreteres...

LA SRA. TUR I RIERA:

No.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i que açò, tard o prest, repercutiria sobre el conjunt dels
ciutadans?

LA SRA. TUR I RIERA:

És que nosaltres no vàrem incrementar els costs, el va
incrementar el Govern fent les coses malament.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Escolti, ho diu una sentència...

LA SRA. TUR I RIERA:

La sentència ho diu, d’acord.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...vostès varen ser culpables d’un sobrecost de 16 milions
d’euros...

LA SRA. TUR I RIERA:

No és veritat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... que haurem de pagar tots els ciutadans de Balears...

LA SRA. TUR I RIERA:

No és veritat, no és veritat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... jo, com a menorquí, hauré de pagar les seves... els seus
aldarulls, les seves males criances.

LA SRA. TUR I RIERA:

No, idò vostè pertany a un partit que va impulsar unes
autovies a Eivissa a preu de xapa d’or, si no les hagués
impulsat vostè no els hauria d’estar pagant ara.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vostè era conscient...? -i ara utilitzaré la tècnica que utilitza
l’esquerra, molt habitual- que amb aquests 16 milions d’euros
de sobrecost s’hagués pogut ajudar a moltes famílies sense
recursos?

LA SRA. TUR I RIERA:

Idò haver-s’ho aplicat i no haver-les impulsat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

O posar més professors de suport o...

LA SRA. TUR I RIERA:

És clar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

O reduir la llista d’espera quirúrgica?

LA SRA. TUR I RIERA:

Completament d’acord.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vostè és conscient que aquests 16 milions que vostè va
provocar s’haguessin pogut dedicar...

LA SRA. TUR I RIERA:

Idò no haver impulsar les autopistes a preu d’or...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...a altres coses?

LA SRA. TUR I RIERA:

...a preu de xapa d’or.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Tur, està satisfeta del que va fer? Ho tornaria fer?

LA SRA. TUR I RIERA:

Jo sí, per suposat que sí. La pregunta és: el PP estaria
disposat, si sabés els resultats que va tenir electorals i socials,
a impulsar un projecte fet a mida d’uns interessos empresarials
molt concrets...?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo crec que el Partit Popular tornaria fer les mateixes
carreteres...

LA SRA. TUR I RIERA:

No ho dubto, per desgràcia no ho dubto.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

De fet, gràcies a aquestes carreteres s’han reduït els
accidents...

LA SRA. TUR I RIERA:

No és veritat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...gràcies a aquestes carreteres s’han evitat colAlapses de
trànsit que hi havia constantment en aquelles carreteres
antigues, etc...

LA SRA. TUR I RIERA:

Gràcies a aquestes carreteres tenim la comunitat hipotecada.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...s’ha facilitat el creixement econòmic de...

LA SRA. TUR I RIERA:

De qui, de qui?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

De l’illa d’Eivissa, en general...

LA SRA. TUR I RIERA:

No.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

De l’illa d’Eivissa en general...

LA SRA. TUR I RIERA:

De qui?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

De l’illa d’Eivissa en general.

LA SRA. TUR I RIERA:

No, de qui?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

En fi, en fi...

LA SRA. TUR I RIERA:

De qui? D’unes persones molt concretes que no en tenen
prou mai.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, sí, escolti, les dues sentències que hi ha, aquestes que
detecten un sobrecost de 16 milions d’euros són molt
contundents i donen la raó a les pretensions de les
concessionàries a l’hora de demanar un reequilibri de la
concessió...

LA SRA. TUR I RIERA:

Què estrany!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...precisament a resultes de les revoltes i els altercats succeït
durant aquells mesos. Parlen de sobrecosts per honoraris dels
lletrats per assistència jurídica a causa dels conflictes; es parla
que es varen haver de muntar i desmuntar elements estructurals
per a l’execució de l’obra, com ara per exemple plantes de
formigó, planta de suelo cemento, de conglomerat asfàltic, etc.;
es parla que es va haver de desplaçar a Eivissa un destacament
d’antidisturbis, precisament el delegat del Govern en aquell
moment, el Sr. Ramon Socías, va enviar aquests destacaments
d’antidisturbis;...
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LA SRA. TUR I RIERA:

A petició del Govern.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... es parla de sobrecosts per la contractació de seguretat
privada, etc. Quina opinió li mereix l’actuació del delegat del
Govern amb aquest destacament d’antidisturbis?

LA SRA. TUR I RIERA:

Crec que va posar una bena massa grossa per la ferida que
hi havia i que evidentment va ser perquè li va demanar empara
el Govern balear i el que es pretenia era precisament aquest...
l’objectiu, és a dir, donar la sensació que hi havia una
conflictivitat social a Eivissa inexistent i l’única conflictivitat
eren els eivissencs defensant casa seva davant un procediment
absolutament irregular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vostè creu que hi va haver ordres polítiques directes als
antidisturbis perquè fossin contundents...

LA SRA. TUR I RIERA:

Jo?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...no, no...

LA SRA. TUR I RIERA:

...perdó...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...si hi va haver ordres polítiques determinades als
antidisturbis perquè fossin contundents...

LA SRA. TUR I RIERA:

A mi no en consta...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...amb aquelles manifestacions que hi havia?

LA SRA. TUR I RIERA:

A mi no em consta. Crec que fins i tot alguns
comandaments de la Guàrdia Civil d’Eivissa, avui dia jubilats,
es varen extralimitar perquè he viscut com guàrdies civils eren
allà custodiant, simplement de guàrdia, venia el capità de la
Guàrdia Civil en aquell moment i el mateix guàrdia civil li deia:
“si ya se iban, no hacían nada” i el capità de la Guàrdia Civil
deia: “¿cómo que ya se iban?, yo sí que lo veo” i ell
esbroncava el seu guàrdia civil perquè ens defensaven.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, vostè creu que hi va haver ordres polítiques perquè
els comandaments...

LA SRA. TUR I RIERA:

No.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...de la Guàrdia Civil...?

LA SRA. TUR I RIERA:

No, jo crec que la institució que va ser la Delegació del
Govern va escoltar un manament, una petició del Govern balear
i, com ja dic, la bena va ser més grossa que la ferida, però que
les instruccions no crec que fossin leña al mono, no ho crec, no

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vostè creu que la Delegació del Govern, per tant, rebia
ordres del Govern balear?

LA SRA. TUR I RIERA:

Home, el Govern central va fer, oir la petició que li fa el
Govern balear -no ho dic jo, va sortir en premsa- demanant que
venguessin antiavalots a Eivissa i quan els antiavalots varen
arribar a Eivissa, sap què varen dir? I això és la kale borroka
que havíem de reprimir? I sap què va dir un periodista que no
era eivissenc precisament? “comparar la kale borroka de Ibiza
con la auténtica es como comparar las aguas cristalinas de
Formentera con la ría de Bilbao”, això ho va dir un periodista
que no era eivissenc, perquè vostè...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, l’actuació d’aquests antidisturbis...

LA SRA. TUR I RIERA:

Va ser desmesurada.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...va ser desmesurada. Per tant,...

LA SRA. TUR I RIERA:

Jo no sé qui els va donar les ordres...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...si els antidisturbis deien tot el que vostè diu i varen tenir una
actuació desmesurada, entenc que va ser perquè rebien ordres
de Delegació del Govern.
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LA SRA. TUR I RIERA:

Ordres sí, el que no sé és si eren polítiques o dels seus
comandaments militars, jo no...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

La resposta de Delegació del Govern és de qui té el
comandament dels cossos i de seguretat de l’Estat...

LA SRA. TUR I RIERA:

És clar,...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

(...) i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional...

LA SRA. TUR I RIERA:

però la Guàrda Civil és un cos militarizat i fa cas del seu
superior...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, vostè entén idò que des de la Delegació del Govern
hi va haver ordres polítiques...

LA SRA. TUR I RIERA:

No, no, jo no ho he dit. Jo no ho he dit. Jo he dit que varen
escoltar un manament...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vostè diu que...

LA SRA. TUR I RIERA:

...del Govern...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, però vostè diu que els guàrdies civils quan varen arribar
allà varen trobar que no havien d’actuar...

LA SRA. TUR I RIERA:

No, varen trobar que era desmesurat el desplegament....

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Que era desmesurat...

LA SRA. TUR I RIERA:

...i la despesa...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, el desplegament, algú el va...

LA SRA. TUR I RIERA:

Evidentment, el Govern el va demanar i Delegació del
Govern... el Govern balear el va demanar... va accedir,
evidentment, això sí,...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant...

LA SRA. TUR I RIERA:

...ara, les ordres de com s’havia d’actuar, evidentment no sé
qui els va donar, jo no hi era.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el seu temps ja ha passat, ho sento molt.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Idò, una segona... un afegit?

EL SR. PRESIDENT:

Ha consumit més de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam ara al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

 EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIERA:

Bona tarda.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARANY:

Bienvenida y muchas gracias por comparecer a esta
comisión.

LA SRA. TUR I RIERA:

Gràcies a vosaltres.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es curioso que los promotores de la ley mordaza estén
preocupados ahora de la actuación o no, si era contundente o
no de la Guardia Civil que no dudo que lo fuera según su
relato, pero llama poderosamente la atención.

Y otra cosa que llama la atención es algo que acaba de
pasar en esta comisión y le quería preguntar: usted como era
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portavoz de la Plataforma Antiautopistas como ha declarado
antes, claro, ¿el Sr. Jerez, Miguel Jerez, en ese momento
pertenecía al Partido Popular también y era una cara visible del
Partido Popular?

LA SRA. TUR I RIERA:

Jo crec recordar que sí, no voldria dir una mentida, crec
recordar que sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Es posible que fuese portavoz o...?

LA SRA. TUR I RIERA:

També pot ser, també pot ser.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, puede ser, ¿no? Lo digo porque, claro, dentro de la
lógica del Partido Popular en el que con toda la falta de respeto
del mundo se atreve a llamar a esta comisión un circo
mediático, un Sálvame, ahora resulta que descubrimos que hay
un Sálvame naranja y un Sálvame limón, y entonces es cuando
cambian el titular por el suplente y creemos que no es casual.
No es casual que uno de los portavoces del Partido Popular,
que ha sido el principal portavoz en esta comisión del Partido
Popular...

LA SRA. TUR I RIERA:

Que ara no hi és.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...justo hoy cuando usted comparece. Llama poderosamente
la atención y nos pone al...

(Remor de veus)

...locutor suplente de este Sálvame limón.

LA SRA. TUR I RIERA:

Jo estic... jo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es un poco por contextualizar ya que usted es la primera
vez que comparece en esta comisión y no sabe lo que ha pasado
a lo largo de ella. Por lo tanto, es una falta de respeto más que
muestra el Partido Popular ante esta comisión y ante la
población de Ibiza que justo hoy se ausente el Sr. Jerez. Usted
era miembro de la Plataforma Anti-autopista, ¿cómo nació esa
plataforma?

LA SRA. TUR I RIERA:

La plataforma va néixer, encara que hi ha gent que no
l’interessa fer que es cregui perquè volen veure altres
intencions, va néixer d’una manera espontània, evidentment es

va organitzar. És a dir, va començar amb reunions dels afectats
a Sant Rafel i, clar, com que eren tants les reunions des del
primer moment varen ser multitudinàries, hi havia més de 500
famílies expropiades i es varen començar a reunir a Sant Rafel,
el nucli, diguéssim, del projecte d’autovia del tram de Sant
Antoni. 

Llavors, també es varen començar a reunir els afectats de
l’aeroport i, bé, al final vàrem decidir unir forces i també del
segon cinturó de Ronda, perquè tot forma part del mateix
projecte que es va dividir en tres trossos, i varen començar a
haver-hi unes reunions a les quals hi havia afectats, és a dir,
afectats ho érem tots, evidentment no tots els eivissencs sinó els
illencs perquè, com molt bé diu el Sr. Camps, les pagam
tothom. El problema és que discrepam els dos amb qui és el
culpable, per a mi està molt clar qui és el culpable, qui va
promoure les obres sense cap garantia de procediment.

Però llavors ens vàrem començar a reunir expropiats,
vesins, afectats, bé, càrrecs públics, polítics que volien que hi
anàssim, però sempre la veu cantant la va tenir l’assemblea i els
afectats i vàrem començar a fer accions. És a dir, el que ha
sortit més... el que ha estat més mediàtic ha estat la
mobilització social, la resistència que no és... és a dir, no és
resistència que nosaltres anàssim a fer res, és que els propietaris
ens demanaven auxili quan s’entrava a casa seva sense papers.
És a dir, el que no es pot fer és criminalitzar algú que defensa
casa seva perquè el Codi Penal diu que qui viola un edifici
comet un delicte, i s’entrava a cases sense papers, amb l’ajuda,
que això és el que vàrem demanar al Govern, que, com a mínim
l’autoritat, és a dir, la Delegació del Govern, no enviàs guàrdies
civils sinó hi havia papers per enmig, això ho vàrem aconseguir
al final. Però ja li dic, això només va ser una petita part, primer
vàrem fer propostes, la plataforma oferia vials alternatius, la
plataforma presentava alAlegacions, demanava protecció de
segons quins elements.

Però, és clar, és a dir, varen ser totes les instàncies del
Govern i del consell, totes les conselleries posades al servei
d’un projecte i la seva única labor era eliminar obstacles, que
resulta que hi havia un BIC incoat l’anterior legislatura de
declarar patrimoni BIC tots els molins del pla de l’aeroport? Ja
era allà el Sr. Joan Marí Tur caducant aquest BIC perquè no fos
que un molí, -per això m’ha fet gràcia això dels molins del
Quixot- que un molí entrebancàs aquest projecte. Que resulta
que s’obrien les obres i sense seguiment arqueològic i apareixia
una importantíssima necròpolis romana, que no hi ha cap
conservada a Eivissa, que molesta l’autovia. Què fa el conseller
de Patrimoni? S’indigna i es planta davant dels seus companys
dient això s’ha de protegir? No, diu que són quatre olles i
quatre tests. Que resulta que les obres d’autovies donen,
descobreixen un tram d’un aqüeducte, que evidentment no és
el de Segòvia, ja ens ho varen dir, la nostra catedral tampoc no
és la Seu de Palma, eh?, però evidentment això que els sous es
quedassin Palma no és una cosa que vengués d’ara, supòs que
ja devia venir d’abans i clar tenim coses molt més modestes,
però era el nostre aqüeducte. Què passa? Que el conseller de
Patrimoni deia, només és una regadora, clar, és que un
aqüeducte és una regadora, el de Segòvia també, el que passa
és que aquell salvava un desnivell molt més gros. 
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És a dir, va ser tot al servei d’unes obres sense respectar cap
procediment, i quan la gent va dir, home!, on són els papers que
diuen que podeu entrar a casa? On són els papers que diuen que
m’heu d’expropiar? Guàrdia Civil.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, el Partido Popular esta mañana ha demostrado que lo
que le interesaba era la afiliación política de la afectada que ha
comparecido esta mañana, de la Sra. María Sala. Claro, llama
poderosamente la atención que sea lo primero que se pregunta
a una compareciente, ¿podría definirnos usted, como portavoz
de la plataforma, el perfil de los miembros que la componían,
el perfil social?

LA SRA. TUR I RIERA:

És que hi havia de tot, des de la senyora de la güela de Ca
na Palleva, de la casa de Ca na Palleva que també varen tombar
perquè la corba de Ca na Palleva era per no tocar les naus dels
zumos naturales del grup d’empreses Matutes, per exemple,
però hi havia un perfil de senyora major... és que precisament
l’èxit de la plataforma és que hi havia representants de tots els
sectors. La major part dels expropiats eren conservadors, gent
votant del PP de tota la vida a la qual els seus representants
sempre els intentaven fer por amb l’esquerra dient, vendran i us
llevaran les terres. I resulta que arribaven i en aquesta ocasió
qui els va llevar les terres, sense cap garantia, sense ni tan sols
respectar la Llei d’expropiació forçosa dels anys cinquanta, que
parlam d’uns temps prou foscos, resulta que ni tan sols
respectant això.

El substrat era gent de totes les edats, de totes les
condicions, gent que mai en la vida havia anat a una
manifestació, gent jove... és a dir, precisament l’èxit va ser
perquè no va ser una oposició... va ser una oposició social, i
aquest va ser l’èxit de la plataforma. Ho poden intentar
disfressar de qualsevol altra cosa, però crec prou trist que la
primera vegada que ve aquí una expropiada se la intenti
deslegitimar. I he de dir que, efectivament, a nivell personal
estic molt dolguda que el diputat eivissenc no m’hagi volgut
entrevistar, però què no tenc cap inconvenient que un menorquí
ho faci.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, sí, un menorquín que seguramente no conoce
bien ni siquiera por donde pasan las autovías de Ibiza...

LA SRA. TUR I RIERA:

Millor que no ho conegui, perquè a Menorca no les tenen,
ja, ja... això que... no, no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, ha habido aquí dentro de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. TUR I RIERA:

Ho volen, ho volen importar?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... aquí dentro de esta comisión algunas veces, sin ir más lejos
el Sr. Joan Ramon, Joan Ramon el técnico de Patrimonio del
consell, había comentado que, bueno, se veía obstruida la labor
de los arqueólogos y demás personas por... como consecuencia
del despliegue de la resistencia ciudadana que hubo respecto a
los proyectos. ¿Se concentraban las acciones en determinados
puntos o era generalizado? Es decir, ¿la obra continuaba a
pesar de las acciones que realizaban los miembros de la
plataforma?

LA SRA. TUR I RIERA:

És clar, evidentment. A més, també he de dir que de
vegades ens torejaven, perquè a vegades feien córrer la brama
que anaven a entrar un dia en una finca, ens tenien a tots
concentrats allà com a innocents pardalets i resulta que
entraven per l’altra autovia. Vull dir, no varen estar mai, és a
dir, no varen perdre un dia de feina...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No se paró, no se paró la obra por...

LA SRA. TUR I RIERA:

No, no. De fet, tenc un llistat de coses que sí varen
endarrerir: camions que rompen cables de llum, d’aigua, de
telèfon de les obres, que resulta que això ho havien de pagar les
institucions quan era culpa de les empreses adjudicatàries;
carreteres brutes perquè passaven els camions de terra sense el
tendal que obliga la llei; els bombers molt enfadats perquè el
consell els enviava; despeses que pagaven l’Ajuntament de
Sant Josep i el propi regidor d’Obres de Sant Josep deia que ho
pagaria l’ajuntament, 50.000 euros. Això sí que era pagar els
ciutadans i els tocava pagar les autopistes, les empreses
adjudicatàries. 

“Cabrer se disculpa por las tuberías rotas”. El que
interrompia moltes vegades les obres era que no hi havia prou
asfalt, clar, en gastaven tant que se’ls acabava. Mira que hi
havia plantes asfàltiques. Irregularitats com, per exemple,
plantificar una planta asfàltica a un nucli urbà a pocs metres
d’una escoleta, molt prop de les escoles, sense llicència, sense
estudi d’impacte ambiental. Tot això endarreria les obres, no
les plataformes ni els ciutadans que ens concentràvem en un
punt mentre continuaven les obres a un altre. Mai no es varen
aturar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ha habido, como usted dice, muchas irregularidades en esa
construcción...

LA SRA. TUR I RIERA:

Totes.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... una de las más llamativas, ¿no?, es lo que aquí hemos
denominado “el milagro de las arenas”, es decir, se excavan
unas trincheras innecesarias y de ese mismo volumen de tierra
que se excava de esas trincheras son exactamente las que
coinciden con la tierra necesaria por Fiesta Hoteles, el grupo de
empresas del Sr. Matutes...

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... para la construcción del campo de golf. Ustedes han
denunciado estos hechos, pero ¿también realizaron denuncias
a Fiscalía?

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí. De fet varen venir personalment tres persones de la
Plataforma Anti-autopista amb un dossier on duien proves que
el projecte del camp de golf de Platja den Bossa impulsat per
Fiesta Hoteles del grup d’empreses Matutes deia que
necessitaven perquè era un terraplè. Clar, com que el camp de
golf té muntanyetes i just va agafar el caprici de fer-ho a una
banda plana necessitaven 390.000 m3 de terra, que casualment
un túnel que no feia cap falta per a res, l’autovia de l’aeroport
alliberava 400.000 m3 de terra. També les proves que mentre
era consellera la Sra. Estrella Matutes encara formava part del
Consell d’Administració de Fiesta Hoteles. Tota la relació de
tots els interessos i de totes les coses fetes a mida dels
interessos del grup d’empreses Matutes, com per exemple la
comunitat de regants de Platja de’n Bossa 60%, de les terres
d’aquesta comunitat de regants eren del grup d’empreses
Matutes, d’allà on volien fer el camp de golf; vials que duen a
discoteques del grup d’empreses, vials que duen a una pedrera
seva. Tot això ho vàrem dur, ens vàrem entrevistar amb el Sr.
Carrau i amb el Sr. Barceló, i sense mirar-nos als ulls, ens
varen dir que ens ho arxivaven “porque no ha lugar”.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, sí, a todas luces un poco extraño. Cree usted que con
ocasión de esta comisión y teniendo en cuenta que no es lo
mismo la percepción de la justicia respecto a las connivencias
entre empresarios y políticos para usurpar en este caso tierras,
¿cree usted que la Fiscalía podría volver a tener elementos
como para iniciar otra vez investigaciones?

LA SRA. TUR I RIERA:

Home jo esper que sí, sincerament, no perquè cap ànim de
res, sinó perquè s’esclareixi i sobretot si es pot aconseguir que
aquests 20 o 25 milions d’euros que es paguen cada any
d’hipoteca, adjudicable al projecte, evidentment jo esper que sí,
sobretot per una cosa. Vull recordar que aquí va dimitir un
president d’una comunitat autònoma pel túnel de Sóller.
Nosaltres tenim dos falsos túnels perquè no travessaven cap
muntanya i no va dimitir ningú, imputats n’hi va haver, però les
irregularitats són tantes que jo esper sincerament a veure si la

hipoteca que hem de pagar mallorquins, menorquins, eivissencs
i formenterers, que pugui minvar-se. I sobretot perquè si
haguessin volgut actuar d’ofici ho haguessin pogut fer. Però en
aquest cas la Fiscalia, em sap molt de greu, perquè la Fiscalia
Anticorrupció de Mallorca fa molt bona feina, però la fa a
Mallorca. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sra. Tur. De momento no hay más
preguntas President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies, Sra. Tur per ser aquí i per haver d’aguantar
segons quines intervencions, perquè bé està que des del Grup
Parlamentari Popular s’acusi en aquesta comissió de fer un circ
i posi al diputat més avesat a muntar circs en aquesta casa a fer
de portaveu en la seva compareixença...

LA SRA. TUR I RIERA:

Quin honor!

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

També voldria dir en nom del meu grup que resulta prou
groller que s’utilitzi aquesta vella tècnica que per no deixar
parlar en aquest cas la compareixent, el qui fa les preguntes
gasti la major part del temps amb la seva pròpia autoreferència
i amb el seu propi discurs.

Sí voldria dir també en relació a un dels que ha estat els
arguments forts del Sr. Camps, que són aquestes sentències que
ha esmentat sobre sobrecosts, que justament el que s’ha anat
esbrinant en aquesta comissió d’investigació i encara ens queda
a partir de l’estudi de la documentació i de diferents testimonis,
és que justament aquests informes fets a mida dels interessos de
les concessionàries que justifiquen aquestes sentències, són un
dels elements que s’hauria de revisar com a conseqüència de la
feina d’aquesta comissió d’investigació. I perquè així consti en
el Diari de Sessions, dic que és rotundament mentida que hi
hagi cap sentència que parli de 16 milions d’euros atribuïbles
a un sobrecost relacionat amb els possibles aldarulls o amb les
protestes socials. Que l’única que apareix i en relació a aquests
informes esmentats, parlen en el pitjor dels casos de 4 milions,
que tendrien a veure amb el retard provocat, entre altres coses,
com vostè ha dit, de la manca de material i les ordres polítiques
que es donaven i així consta a les actes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps per favor!
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...que tenen els grups parlamentaris, i que Sr. Camps, si
vostè hagués volgut...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vostè ha tengut el seu temps...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...és la xifra que vostè ha donat abans aquí. Però com que
no vull fer el mateix que vostè, pas a fer-li preguntes a la
compareixent.

Comparteix Sra. Tur l’argument que han sostingut en
aquesta comissió el Sr. Palau i altres, que les vides salvades
amb les autopistes ja paguen tot aquest desgavell?

LA SRA. TUR I RIERA:

Home, a mi em perdonaran, no vull fer cap qualificatiu,
perquè vull procurar ser respectuosa fins i tot amb les
manifestacions que em posen els pèls de punta. Però em sembla
increïble que s’utilitzi les vides per una cosa, és per una qüestió
d’economia familiar. Si una persona es dedica..., una família té
un sou i es dedica a malgastar-lo anant de festa, si el dia que es
posa malalt necessita comprar una aspirina i no té sous, resulta
que el fet d’anar-se’n de festa, no és que li hagi provocat la
malaltia, però el que l’ha impedida és de curar-se. Si resulta
que a Eivissa l’única vegada que rebem, o la primera vegada
que rebem una inversió tan important, resulta que és per
encimentar-nos i dividir l’illa territorialment i socialment
encara més, aquests sous que s’han d’invertir d’aquí 25 anys
pagant una hipoteca inassumible, que és el mateix o més que el
que costa mantenir Son Espases, resulta que això al cap i a la
fi reverteix en la salut pública, perquè tots els sous que s’han
d’utilitzar pagant això, no s’invertiran en benestar social, en
educació, que compartesc amb el Sr. Camps el que ha dit, que
són molt prioritaris.

El problema és que els culpables d’haver hipotecat les illes
amb aquest projecte, fet a mida principalment d’un grup
empresarial d’Eivissa, que no en té prou mai, sinó també d’altra
gent, perquè aquí també hi havia interessos que es varen
afavorir del propi Sr. Palau, per això encara em dolen més les
seves manifestacions, o de qui era en aquell moment l’alcalde
de Sant Josep. No ho compartesc en absolut. Vull recordar, per
posar un exemple, que se suposa l’excusa era el colAlapse de les
carreteres i els punts negres. Que és cert que hi havia punts
negres, però clar, com sempre matar mosques a canonades. 

És a dir, si l’autovia es desdobla i es quadruplica i arribam
a l’aeroport i per no tocar les naus industrials propietat de
l’alcalde de Sant Josep, que té interessos a una de les empreses
del propi president, resulta que fem un embut que no serveix
per res. I això ha passat, quan un arriba a Eivissa, l’aeroport
passa de 2 carrils a 4, és a dir, hi ha només 2 carrils quan passa
per davant les naus industrials de determinades persones
d’aquell moment del Partit Popular. I l’argument és que AENA
no ens vol cedir tros per l’altra banda. Idò expropia! Expropia
com has fet amb 500 famílies!

Segurament, vull dir que el que no varen fer per als
ciutadans, ho varen fer així. I evidentment el primer és la salut
de les persones. Però la sinistralitat de les carreteres no han
aconseguit disminuir-la, simplement perquè era consolidar un
model de mobilitat, que va en el sentit contrari, precisament de
sostenibilitat que se suposa que hauríem d’estar defensant. Per
tant, me pareix com a mínim una provocació.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Així, a efectes retrospectius, què pensa vostè que han
significat en la història recent d’Eivissa, la construcció de les
autopistes i el moviment contra les autopistes?

LA SRA. TUR I RIERA:

Miri, no li exager, però crec que el moviment antiautopistes,
pel que va tenir d’espontani i de social, va ser a Eivissa el que
hauria d’haver estat la transició. És a dir, per primera vegada va
haver-hi ciutadans que es varen atrevir a alçar la veu, en contra
de determinats senyors que eren intocables. Fins i tot dins el
propi Partit Popular va haver-hi veus que es varen aixecar, que
ja estaven cansats, perquè fins i tot eren conscients que anaven
a perdre les eleccions, ja no parl de problemes de consciència,
sinó que perdien les eleccions per culpa de l’obsessió d’un
senyor que va ser tan exagerada, tan exagerada i tan
desmesurada, que va suposar això, perdre la por. Obrir els ulls
en molts de casos, gent que havia estat de perfil i de vot
conservador, perdre la por. Està clar que es varen perdre les
eleccions i per alguna cosa va ser.

I sobretot veure tan clarament, perquè he dut això..., no és
impactant perquè no és gros, però veuen totes aquestes corbes?
Cada corba és per donar servei a un sector, a un pla parcial, a
un terreny, a un projecte del grup d’empreses Matutes.
L’autovia de l’aeroport, perdó, de Sant Antoni es va adjudicar
a FCC, quan es va publicar per part del Govern l’estudi de
viabilitat econòmica i empresarial de l’autovia de l’aeroport,
perdó, de Sant Antoni, les úniques alAlegacions que es varen
acceptar varen ser les d’FCC. El Sr. Abel Matutes s’asseia al
consell d’administració d’FCC, ell pot dir que això no té res a
veure. Home! Que aquí s’ha intentat vincular una expropiada
perquè es va presentar a llistes! Imagini’s si té a veure.

Però, a part de tot això, la pedrera que donava material era
propietat d’un altre adjudicatari de l’autovia de l’aeroport i
Subministres Eivissa, del grup d’empreses Matutes. Les
màquines que duen la terra, és que ni les màquines varen haver
de comprar, les màquines que duen la terra i la terra que es
dipositava a uns terrenys per fer un camp de golf eren del grup
d’empreses Matutes, la Comunitat de Regants, que ja n’hem
parlat, i si per damunt d’això havien d’arrasar i passar per
damunt d’una riquesa arqueològica inqüestionable de l’illa
d’Eivissa, es va fer.

Com a mínim sap què és allò positiu? Que ara es fan obres,
ja ningú no es planteja que es pugui fer una obra pública sense
seguiment arqueològic, gràcies al fet que es va reclamar i es va
fer i es va denunciar en aquella època. Tot això, sí, hi ha
conseqüències socials, perquè hi ha gent, arqueòlegs que varen
denunciar la desfeta, que deu anys després ni amb uns ni amb
els altres no han aconseguit trobar feina. És a dir, les
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conseqüències socials i laborals hi ha gent que encara les està
pagant.

I volia comentar una cosa que havia dit el Sr. Camps però
ara no la record; me l’havia apuntada però a veure si tenc
oportunitat de comentar-la-hi, però vull dir que..., és a dir, va
significar un abans i un després.

També és veritat que no ha servit per reconduir el model de
mobilitat, però sí, com a mínim, que segons quines coses a
mida ja se’n cuidaran molt molt de tornar-les a fer tan
descarades, perquè la gent que s’ha aixecat una vegada es pot
tornar a aixecar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. De moment no tenc més preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Gràcies,
Sra. Tur, per haver vengut a aquesta compareixença.

Nosaltres anam revisant tota la documentació i anam
escoltant les preguntes i les respostes dels diferents
compareixents, i ja farem les observacions en el seu moment si
ho trobam oportú. Ja vàrem dir que no volíem entrar dins
aquest espectacle, i no pel que va passar, sinó un espectacle que
fan segons quins diputats segons els compareixents que van
venint. Consideram que és un tema que està revisat. No obstant
això, si qualcú té qualque sospita hi ha els jutjats i consideram
que hi poden anar, però en aquests moments el Parlament té
altres necessitats més... o té altres necessitats que ajudarien més
els ciutadans, i per tant nosaltres no estam en disposició de fer
preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i després al Grup Parlamentari
Mixt, i donat que no hi ha diputats o diputades d’aquests grups
donarem la paraula al Grup Parlamentari Socialista. El Sr.
Casanova té la paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Tur. Crec que està
molt bé que sigui aquí, i a més a més, parlant del circ mediàtic
de què parla el Sr. Camps, he de dir que avui hem tengut el gust
de... aquest Sálvame que diu ell, idò avui tenim un Sálvame
que, com cada divendres, és un Sálvame de luxe perquè fan la
seva performance característica, i per tant pensam que aquestes
actuacions no tenen res a veure amb la finalitat d’aquesta
comissió.

Aquesta comissió ve -ja ho hem dit aquest matí i ho repetim
constantment- a analitzar els possibles sobrecostos, sobrecostos
no sols econòmics sinó també socials, mediambientals,
patrimonials, que hagin pogut tenir aquestes obres, i per això
m’agradaria aclarir una sèrie de punts. En primer lloc
m’agradaria que qualificàs les actuacions de la Plataforma; quin
tipus d’actuacions feia la Plataforma?, si feia actuacions
únicament per aturar aquestes obres o algun tipus més
d’actuació.

LA SRA. TUR I RIERA:

Gràcies. No, no, com comentava abans, clar, el que era més
mediàtic, potser, era quan ja es va entrar en la fase d’entrar a
les finques, i hi va haver, bé, demanar papers. Sempre deien el
mateix, fins i tot a un vídeo que no s’ha pogut projectar perquè
el Partit Popular s’ha negat es veia que el propietari de la finca,
que era de la família de l’expropiada que ha parlat avui matí,
demanava “on són els papers?”. Hi ha propietaris que varen dir:
“Si ve una sentència jo deixaré entrar”; de fet no hi va haver
resistència el dia que es va entrar i es va tomar Ca na Palleva,
tot i el símbol que era Ca na Palleva. 

Però el que feia la Plataforma eren moltes coses prèvies,
com ja dic; primer, demanar que es llevassin els vials
secundaris, que no tenien altre objectiu que donar servei a plans
parcials de projectes concrets, quan la llei diu clarament que
això ha de ser l’impulsor i el promotor d’aquests plans parcials.
Demanar que es protegissin béns com per exemple una capella
d’una cisterna de 1916, preciosa, d’estil modernista, que va
caure perquè també molestava. Que es protegissin -és a dir, que
no es desprotegissin- els molins, que es varen desprotegir. Que
es declaràs bé catalogat la casa de Ca na Palleva. És a dir,
entrant alAlegacions, assessorant els propietaris. Advocats de la
Plataforma ens assistien de manera gratuïta, presentant habeas
corpus perquè se’ns detenia d’una manera absolutament
irregular, perquè si se suposa que se’ns deté perquè hem comès
un delicte i allí hi ha cinquanta persona i resulta que només ens
agafen a quatre molt concretes, amb nom i llinatges, significa
que estan fent detencions arbitràries. És a dir, hi havia un
assessorament legal, un assessorament que els deien...; per
exemple, es va aconseguir en un primer..., es va decretar, per
fer més via, la urgència del projecte quan segons la Llei
d’expropiació ha d’estar justificadíssima. Resulta que amb el
conveni de 2004 estaven previstes les obres de les autovies per
al 2009 i llavors resulta que és urgent. Per exemple varen
assessorar els advocats i la Plataforma, i ens deien “no, mirau,
això que vos cridin al consell i vos facin firmar... un paper, no,
han de venir a la finca; ha d’haver-hi un batle o un regidor; ha
d’haver-hi el propietari; ha d’estar la citació feta bé”, perquè
resulta que entraven, no hi havia actes prèvies, no hi havia actes
d’ocupació, hi havia gent que deia “jo això no ho he firmat”,
gent a qui havien entrat. Tota aquesta irregularitat, que és
l’única culpable del sobrecost de les autovies, i el fet de voler-
nos enviar antiavalots com si fóssim kale borroka, que a mi em
varen arribar a dir que era la líder de la kale borroka, vull dir
que tot això va ser el que ho va encarir i tot això és el que feien. 

És a dir, fer xerrades, assessorar, aconsellar, i sempre
respectar, perquè hi havia propietaris que deien: “No, jo
resistiré que m’entrin”, i altres deien: “No, si em ve una ordre
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del jutge jo no tenc res a fer”. Nosaltres ho respectàvem.
Simplement, acompanyar.

I allò d’autovies, li explicaré una cosa -això és el que se
m’havia oblidat abans-, autovies són més o manco, en
llenguatge diguéssim no tècnic, però és carreteres que tenen
doble sentit, veritat?, doble via, separat per mitjana; això és una
autovia. Quan resulta que es paga mitjançant peatge es
converteix en autopista. Aquestes autovies estan pagades amb
peatge a l’ombra. Tenien dos carrils per banda, a vegades tres,
i en alguns trams, pocs, en alguns trams, vuit. Evidentment eren
autovies, i evidentment tenien la tipologia d’autopistes, és a dir,
l’ocupació territorial era d’autopistes, tant el segon cinturó com
la de l’aeroport com la de Sant Antoni.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo també volia demanar-li si aquestes presses, aquesta
urgència, aquesta urgència de què ha parlat, si vostè considera
que és la que realment genera el sobrecost o si és l’actuació de
la Plataforma antiautopistes la que pot generar aquests
sobrecosts dels milions de què parlava el Sr. Camps fa un
moment.

LA SRA. TUR I RIERA:

Evidentment jo entenc que, clar, que s’ha de defensar que
els sobrecostos vénen per aquí perquè això ja ho deien abans
que ho digués cap informe encarregat a fora i això, però vull
recordar que a la legislatura de 2006 va haver-hi una proposta
de la llavors oposició per estudiar el sobrecost de les autovies
al Parlament i va ser el PP que es va negar a estudiar-ho. Però
efectivament el sobrecost de les autovies va ser principalment
per voler-ho fer... donar la via d’urgència, perquè, clar, pensem
que les màquines entraren el gener de 2006 a la primera finca,
que va ser la Can Casetes a la carretera de l’aeroport, i les
eleccions eren a mitjans de 2007; hi havia molta pressa. 

El fet de la precipitació i de fer-ho malament, que no vol dir
que en altres procediments expropiadors no hi hagués hagut
irregularitats, però en aquest cas, com que hi havia bon
assessorament legal, és a dir, va quedar més en evidència, i
varen precisament ser aquestes irregularitats les que varen
encarir el pressupost i les obres. 

Però també he de dir que no varen aturar mai, perquè jo
record el dia que varen entrar a la finca de Cas Puig, ens varen
tenir a tots empantanats perquè ens varen fer creure que
entraven a Ca na Palleva i a Can Malalt, estàvem allí tots com
a pardalets, fins que varen tallar la carretera i vàrem tenir
notícies pel telèfon que resulta que estaven entrant a Can Puig
a Sant Antoni. Intentant saltar camps i tot per arribar-hi no
vàrem arribar a temps, i de fet això és una fotografia de
l’entrada de les màquines a Cas Puig sense papers, amb l’ajuda
dels antiavalots, que he dir que hi havia guàrdies civils que
ploraven, no antiavalots que estan més fets a tots, però... i a
més no se’ls veu com que anaven alicatados hasta el techo no
se’ls veu, però als guàrdies civils de l’illa, sí.

Veuen, tota aquesta gent que hi ha aquí?, no són
antiautopistes, kale borroka, no, no, són els propietaris, la
propietària, el seu fill detingut, un altre fill, veu que du un

esparadrap?, sap per què era?, perquè deien que els insultaven,
i què fèiem?, ens posàvem esparadraps a la boca perquè no
poguessin dir que els insultàvem, aixecàvem les mans i dèiem
“aquestes són les nostres armes” perquè no poguessin dir que
els fèiem mal, perquè resulta que llavors deien, aquests senyors
que van alicatados fins a dalt de tot, llavors deien que els
havíem fet pupa quan resulta que nosaltres no els podíem fer
res.

Veieu?, això és l’entrada a Cas Puig amb la família mentre
nosaltres estàvem com a conills arraconats i aïllats per la zona
de l’aeroport perquè... que ara ens diguin que els han
endarrerit?, no, no.

EL SRA. CASANOVA I PEIRO:

Una altra... i ja l’última pregunta que li vull fer en aquest
torn és si em podria dir el paper que va jugar el Consell Insular
d’Eivissa en la construcció d’aquestes... al seu parer.

LA SRA. TUR I RIERA:

Jo he sentit aquí, he llegit que tots els que varen venir deien
que les obres del Govern. També he de dir en defensa de la Sra.
Cabrer, si és que l’he de defensar d’alguna cosa, que ella va fer
el que li varen demanar des d’Eivissa, llavors la varen deixar a
los pies de los caballos, perquè el projecte evidentment
l’impulsava el Govern, però evidentment es notava que estava
dissenyat des d’Eivissa, concretament des d’un despatx
d’Eivissa.

Llavors, el paper del Consell Insular, per molt que diguin
aquí que no pintaven res, qui sortia a defensar les carreteres era
la consellera Matutes i el seu pare, que la consellera Matutes
almenys era consellera, però el pare?, vull dir... que sortia, hi
ha cartes, eh?, vull dir, tenc cartes, tenc rodes de premsa i tot
això.

L’únic que varen fer va ser fer net les carreteres a càrrec
dels ciutadans quan els camions no complien la llei i tiraven,
se’ls caia un tros de pedra o un tros de formigó, etc.,
desprotegir els BIC el conseller de Patrimoni perquè l’espoli
del patrimoni no hagués suposat... que no suposàs cap
entrebanc, és a dir, desallotjar el camí perquè les autovies es
fessin ràpid per les eleccions pensant erròniament que la gent
oblidaria. Perquè, és clar, a mesura que començava la
temporada, cap al maig o una cosa així, la gent com és lògic
deixava d’anar de matinada a Ca na Palleva i a Can Malalt
perquè havia d’anar a treballar i això ho varen interpretar com
una desmobilització i no, era que ja se’ns havien..., jo per
exemple vaig demanar tres mesos de vacances sense sou, hi
vaig ajuntar les meves que em tocaven, però quan ja se’m varen
acabar..., com és lògic, com a tothom, vaig haver de treballar
perquè no tenc ni negocis familiars ni res.

I llavors, és clar, què passa? Que es varen pensar que
aquesta desmobilització era que la gent havia oblidat, la gent
estava esperant i al 2007 va castigar el que... la seva pròpia
gent va castigar el que varen considerar una traïció.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies. No tinc més preguntes de moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam al segon torn,
correspon ara al Grup Parlamentari Popular, que com li he dit,
Sr. Camps, vostè ha esgotat el seu temps, però li donarem
l’afegit que és de dos minuts, com hem fet durant tota la
comissió.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, per la seva generositat.
Miri, jo començaré dient que crec que no ha de ser cap
deshonor ni cap deshonra que un menorquí o un mallorquí...

LA SRA. TUR I RIERA:

És clar que no.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...li pugui fer preguntes sobre les carreteres d’Eivissa i
sobretot...

LA SRA. TUR I RIERA:

Ja li ho he dit, és clar que no.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...quan la que compareix és una de les causants d’un
sobrecost de 16 milions d’euros i dic 16 milions d’euros perquè
(...) només en una de les sentències diu, en una... la de la
carretera d’Eivissa a Sant Antoni: “problemas de ocupación
derivados de los desórdenes públicos producidos y reclama
por ese concepto un total de 9.460.515,04 euros”, i l’altra
sentència de la carretera que va a l’aeroport són uns 7 milions
d’euros, és a dir, 16 milions d’euros i mig, li perdonava mig
milió.

En qualsevol cas, tot açò, tots aquests conflictes varen ser
un total despropòsit, tots aquests aldarulls certament varen ser
un despropòsit i tenien una intencionalitat política, no hi havia
res espontani, Sra. Tur, per molt que vostè ho digui, estava tot
molt ben organitzat.

Tot tenia una intencionalitat política per acabar governant
al Consell Insular d’Eivissa...

(Remor de veus)

...hem de reconèixer que aquella intencionalitat política va
tenir un cert èxit, varen aconseguir governar a Eivissa, el
problema és que aquest èxit ens ha costat a tots, a tots els
balears, 16 milions d’euros, però passem a la pregunta.

Miri, la setmana passada el Sr. Ramon Torres, cap del
Departament d’Arqueologia del Consell d’Eivissa, deia que
durant aquells mesos els manifestants no el deixaven treballar.

(Se sent riure la Sra. Tur i Riera)

...deia que va sentir desesperació...

LA SRA. TUR I RIERA:

Mesquí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...això ho deia el Sr. Ramon Torres, que va sentir por, que
per desgràcia no ha pogut oblidar el que allà va viure, açò que
vostè diu que eren vostès com a conills no és la impressió que
ens varen donar les declaracions del Sr. Ramon Torres, va dir
que només podien treballar quan arribaven els antidisturbis, va
insinuar fins i tot que els manifestants haurien pogut perjudicar
o afectar determinats béns del patrimoni d’Eivissa que durant
les obres es volien conservar i es volien protegir.

Sra. Tur, vostè, que és una persona compromesa amb la
cultura i el patrimoni d’Eivissa, com valora aquestes paraules
del Sr. Ramon? Creu vostè realment que amb les seves accions
van poder perjudicar les feines dels arqueòlegs? Creu vostè que
amb les seves accions varen poder perjudicar determinats
jaciments arqueològics?

Moltes gràcies. 

LA SRA. TUR I RIERA:

Miri, gràcies, li contestaré els dos punts que ha dit. Allò de
Joan Ramon Torres, no sé quina por va tenir perquè no va sortir
del despatx, vull dir, por l’havien de tenir els arqueòlegs
contractats per l’empresa, tal i com mana la llei, quan les obres
ja havien començat i que quan anaven a protestar al consell a
demanar empara, dient que l’empresa adjudicatària de les obres
no els feia cas, i es posava a excavar sense la seva presència,
enganant-los, com a nosaltres, dient-los “estarem aquí” i
estaven allà perquè no trobassin res, resulta que el que va fer
tant el consell..., la conselleria, diguem la Conselleria de
Patrimoni, en lloc d’enfadar-se amb MAB o amb els altres, amb
FCC, va ser fer fora els arqueòlegs i el conseller de Patrimoni
en una demostració d’interès pel patrimoni va dir: “que corran
detrás de las máquinas, això només son testos, això és només
una regadora...”

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, vostè creu que va mentir el Sr. Ramon Torres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor...

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí, sí...

EL SR. PRESIDENT:

...la intervenció..., perdoni, compareixent, vull dir, és que
està sobrepassat el temps afegit...
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LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, però m’agradaria si pot ser contestar-li (...) ja que ell ha
parlat...

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Camps s’ha donat per contestat, per tant, passam a un
altre grup parlamentari.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Sr. Morrás, per
al seu coneixement té un poc més d’un minut més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Tur, vuelva a no preocuparse,
no, respecto a lo que... a las declaraciones del titular... no del
titular, del suplente del Partido Popular que está interviniendo
hoy. 

Lo que les cuesta entender es que la autoorganización
ciudadana puede tener una amplitud social y una amplitud
mediática más allá de, sin necesidad de un objetivo político sin
que cueste el dinero que les cuesta el pago, que les costó el
pago a Over Marketing y Orange Market.

También estamos consiguiendo hoy que el partido... El Pi
cambie y olvide la palabra circo para convertirlo únicamente en
un espectáculo, vamos bajando un poco el tono de falta de
respeto hacia la población de Ibiza.

Mire, volviendo a los agravios comparativos que hay y
recordando los sobrecostes porque, claro, el Partido Popular
sólo se acuerda de unos sobrecostes, pero sin embargo nos
cuesta hasta 850... hasta 850 millones de euros nos va a costar
la autopista, resulta que en el caso peaje de Mallorca, por el
desvío de 60 camiones, se abrió un procedimiento en el cual,
bueno, se enjuiciaron unos casos. Sin embargo, por 30.000
camiones de tierra desviados en las autopistas de Ibiza, eso no
ha sido así.

Brevemente, porque no tengo mucho tiempo, ¿qué opinión
le merece respecto a lo que hablábamos antes también de la
acción de la Fiscalía?

LA SRA. TUR I RIERA:

Home, pensi..., és a dir, les coses són justes o injustes,
evidentment jo no som lletrada, però les sentències són justes
o injustes si les compares i quan són desequilibrades són
injustes, hi ha molts d’exemples, podria parlar de moltes, fins
i tot de coses que afecten persones del PP en el bon sentit, eh?
Vull dir..., gent que és a la presó i el seu capo és al carrer, però
com que no és el tema de la comissió... però evidentment que
a Mallorca una persona, no dic que estigui malament, és a dir,
que es beneficia d’una terra pública, no sé quants de camions
i acaba a la presó, quan resulta que Eivissa centenars de milers
de m3 de terra. Aquí hi ha un desequilibri i el desequilibri porta
a la injustícia.

Només per ilAlustrar la “xapussa” que era el projecte, la
memòria del projecte de l’autovia, que diu “autovia” el propi

projecte de l’aeroport, la memòria és un corta-pega perquè és
tram A-34 Cambrils-Viladecans. Només això ja obligava a la
sobre-exposició pública. Idò així i tot es va dir, es va denunciar
i no en varen fer ni cas, ni firmar, ni segellat.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, antes... 

EL SR. PRESIDENT:

Darrera pregunta Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Antes usted ha comentado que incluso en el Partido Popular
había muchas voces contrarias respecto al destroce...

LA SRA. TUR I RIERA:

Algunes sí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... de las autopistas, o al despropósito de las autopistas y el
robo que suponen para la población de Baleares, y que eso ha
supuesto también un antes y un después políticamente para el
Partido Popular. ¿Cree usted que supuso un cambio también de
percepción de la sociedad ibicenca sobre la figura del Sr.
Matutes?

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí. La veritat és que era impensable, abans era una
persona intocable, és a dir, segueix tenint un poder quasi
ilAlimitat, però sí que és veritat que la gent es va atrevir a
qüestionar-lo, la gent del carrer es va atrevir a qüestionar-lo. De
fet, a mi em sap greu perquè la pròpia consellera Matutes..., és
a dir, em consta que ho va passar malament i fins i tot dins el
partit, no sé si per preocupació territorial, ja m’agradaria, però
més aviat per donar-li la culpa que aquest projecte i aquesta
ambició havien motivat que s’haguessin perdut les eleccions. I
aquí he de discrepar de vostè i jo som d’esquerres, és a dir, no
va guanyar l’esquerra les eleccions el 2007, les va perdre el PP,
per mèrits propis. És a dir l’esquerra, per desgràcia, no tenia la
capacitat de mobilitzar 22.000 persones. Això va ser la societat
que es va aixecar i va perdre les eleccions el PP.

Només dir-li una cosa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sra. Tur, nada, no nos queda mucho más tiempo. Solamente
agradecerle su asistencia y agradecer también al movimiento
antiautopista de Ibiza, por mantener la dignidad de la población
ibicenca.

Muchas gracias.

LA SRA. TUR I RIERA:

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril, que li queden quasi 6
minuts, més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li voldria demanar Sra. Tur, a veure si és capaç
d’identificar l’autor d’aquestes paraules: “Desde siempre nos
hemos esforzado todos los miembros de la familia en seguir su
ejemplo civilizador, cumpliendo los acuerdos alcanzados,
manteniendo la palabra dada, diciendo la verdad y por encima
de todo, respetando las personas”.

LA SRA. TUR I RIERA:.

Abel Matutes?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Enllaçant amb el darrer que ha estat comentant,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. TUR I RIERA:

No, no, es diu que no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... com qualificaria vostè el paper de la família Matutes en
relació al projecte de les autopistes d’Eivissa?

LA SRA. TUR I RIERA:

Que es varen dissenyar... bé, es que... es varen dissenyar...,
no m’agradaria deixar-me cap punt per si me n’he deixat, és a
dir, es va partir d’una cosa, hi ha punts negres a la carretera...
la carretera de l’aeroport té molt de trànsit, la de Sant Antoni té
punts negres. Què fem, una carretera normaleta, l’arreglam a un
preu raonable que puguem assumir la nostra illa, el nostre
territori, els nostres pressuposts? No, hem de fer una cosa a allò
bèstia: un túnel espantós a Sant Antoni, que simplement crec
que no té altre objectiu que encarir l’autovia de Sant Antoni, un
fals túnel, que l’únic que ha fet ha estat aïllar el poble de Sant
Rafael, amb l’excusa de què el trànsit passava per allà. Un fals
túnel a l’aeroport, que casualment alliberava els mateixos
números de terra per a un camp de golf. Uns vials que anaven
per totes bandes, amb un boulevard, és que fins i tot hi havia
projectat un boulevard! A una autovia hi havia un boulevard
que duia a uns terrenys. 

És a dir, fet tot a mida i les titelles del consell, que eren
unes titelles, el president Palau era un President titella, que
l’únic que feia era dir..., és a dir, qui sortia a defensar-ho no era
ell, sinó sortia un empresari. I a mi em sap greu concentrar-ho
tot en un empresari, perquè ell no és el culpable. Els culpables
eren els càrrecs elegits pel poble que li permetien que es fes,
que no es varen plantar i li varen dir, no senyor! Aquí el
president som jo, aquí el conseller de Patrimoni som jo i aquí
som nosaltres qui marcam les directrius del que és necessari per

a l’interès general i per al projecte de mobilitat que tenim. Però
enlloc de fer això, es varen plegar, jo no li don la culpa al Sr.
Matutes, però va ser així. Ja durant la campanya electoral, que
no era al programa per molt que diguin, ja va passar, qui
tancava els mítings era el Sr. Matutes, no era el Sr. Palau. I el
Sr. Palau, per ser President, ho va acceptar. I és veritat que és
un paper prou lamentable.

Si em deixen dir una cosa del tema del sobrecost. Per
exemple, en el pressupost del sobrecost i això no va ser culpa
dels antiautopistes, en el projecte es varen comprar, no han
aparegut mai, però hi havia una partida importantíssima per
comprar 3 màquines llevaneus a Eivissa! I resulta que la pròpia
memòria del projecte diu, a més fins i tot està mal redactat,
almenys el que es pot demanar a un projecte que costa 60
milions executar-ho, és que estigui ben redactat. Diu: “de su
análisis se desprende que la presencia de nieve en la zona es
bastante casi nula”. Amb aquesta frase, resulta que van i es
compren 3 màquines llevaneus. Llavors l’autovia de l’aeroport,
com que resulta que forada la capa freàtica cada volta que
plovia s’inundava, a pesar de ser cara. Estudi pluviomètric diu,
és a dir, es va fer un estudi pluviomètric i resulta que cada volta
que plou s’inunda. Vull dir que tenim unes autopistes
caríssimes per culpa de qui les va fer. Era tan car el preu que
ens cobraven preu de firme per després asfaltar dalt i ens
posaven terra batuda. Què passa? Que quan passen dos o tres
camions es destrossa. I no és una metàfora, varen calcular el
preu, ens varen cobrar l’asfalt de les autovies a preu de xapa
d’or i ara ho pagam tots els illencs.

Ja em sap greu que un menorquí m’hagi de pagar això, o un
mallorquí. Ja me podrien pagar moltes altres coses que ens fan
falta i no tenim.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sra. Tur, tenc dues darreres preguntes que les dues tenen a
veure amb les expropiacions, perquè vostè com bé ha dit, des
de la plataforma també feien d’alguna manera una tasca
d’acompanyament de la gent afectada...

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobretot en els casos on d’alguna manera es desallotjava la
gent de casa seva, era generalitzat el fet que intervinguessin
moltes vegades les forces de l’ordre, sense que ni tan sols hi
hagués una ordre judicial?

LA SRA. TUR I RIERA:

Sí... 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O només va ser una cosa puntual?
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LA SRA. TUR I RIERA:

No, no, era d’una manera generalitzada. El que sí és veritat
és que nosaltres ens vàrem concentrar amb unes finques,
precisament per respecte al que deien els propietaris. És a dir,
si hi havia propietaris que deien: “jo ho sent molt, jo estic
esgotat, jo no vull”, evidentment es respectava. On es va
concentrar la resistència? A Can Casetes, a Ca Na Palleva, a
Can Malalt, a Cas Puig, no ens va donar temps perquè els deien
tranquils, tranquils i varen entrar. Però nosaltres hi anàvem,
estàvem dins propietat privada, convidats pel propietari. 

Per exemple, a mi em varen detenir dues vegades, em
pensava, ara estic decebuda perquè em pensava que m’ho
retrauria, però a mi em varen detenir dues vegades. Les dues
vegades me varen detenir a Can Malalt, dins ca seva, convidada
pel propietari i a la primera vegada, era perquè no hi havia
papers i la segona vegada era perquè els deia, vàrem cridar
nosaltres a la Guàrdia Civil, miri si som beneïts! Vàrem cridar
la Guàrdia Civil, perquè resulta que les màquines tallaven
l’accés a la casa de’n Malalt, amb la qual cosa aquest home no
podia entrar dins ca seva, se’n va haver d’anar a casa d’un
germà, no va poder entrar a ca seva. Nosaltres vàrem cridar la
Guàrdia Civil per demanar empara i resulta que ens vàrem
detenir a nosaltres, onze amb un furgó. Va quedar gent, per què
a nosaltres ens vàrem detenir?

És a dir, també és veritat que les entrades a les cases de la
gent on estava més significada, va ser molt més cruel i molt
més feta amb mala idea. És a dir, jo la remor és que crec de
l’entrada a casa de Malalt, perquè hi havia altres propietaris
que els deien, mirau, demà de matinada entrarem, llevau els
llimós, llevau les fruites... els varen donar temps a salvar, res,
anecdòtics, els llimós, a can Malalt, a can Puig. És que crec que
dels arbres plens de fruita, dels planters de Malalt, amb
l’acarnissament que varen entrar a casa seva és perquè eren
persones significades del moviment i havien de demostrar que
no tenien por i que la resistència es feia des de casa seva, dins
propietat privada i convidats per ells.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. La darrera, el Sr. Jover va dir justament davant
d’aquesta mena de situacions que no hi havia d’haver problema
si s’havia de construir una casa nova als afectats. Coneix vostè
cap cas de casa que se li hagi fet als afectats, que no sigui a
Formentera?

LA SRA. TUR I RIERA:

Bé, la casa que li va fer MAB a Formentera a ell és l’única
casa que conec que s’ha fet o que li va arreglar. Cases
d’afectats sí que és veritat que ho va dir, però no s’ha... que jo
sàpiga no s’ha... s’ha promès, de fet els varen prometre a ells i
a altra gent que els deien que els farien una casa, i no. És més,
una altra de les irregularitats era precisament, a part tombar-ne
moltes que s’anaven modificant els projectes, i tampoc això no
es feia a exposició pública, per la qual cosa... que era per poder
dir que tombaven menys cases i hi havia gent que deia, sí, però
si a mi em passa una carretera per davant i una altra per darrere
i em deixen la casa a mig no em serveix de res, i era per poder
dir que no l’havien tombat i que no havia que fer-la. 

La promesa és certa perquè surt fins i tot a la premsa, que
Carlos Jover en persona prometia que es fessin cases, i quan
deia que Mabel Cabrer li varen deixar era perquè Mabel Cabrer
com a consellera va dir si el consell m’ho demana modificarem
el projecte a la baixa, i des d’Eivissa li varen dir, shhh, eh!
Aquí no es toca res. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. No tenc més preguntes. 

Moltes gràcies, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIERA:

A vosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Sra. Sureda,
té més de tretze minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. No els utilitzaré. Vull donar les gràcies
a la Sra. Tur. Vull dir al Sr. Morrás que no hem de baixar
d’enlloc perquè el to mai no l’he pujat en aquesta comissió ni
a cap altra, sempre he tengut respecte a tots els illencs i als
eivissencs també.

Sempre he utilitzat la paraula espectacle i em reafirm en
aquesta quan a la segona setmana vostè va ser un dels pocs
diputats que ha faltat al respecte a compareixents d’aquesta sala
en aquesta comissió. Així és que vostè no m’ha de dir a mi si
falt o no falt al respecte, i manco vostè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i després al Grup Parlamentari
Mixt, però atesa l’absència dels diputats o diputades d’aquests
grups, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Casanova, que per a la seva informació té un poc més de quatre
minuts més el temps afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Volia preguntar-li Sra. Tur, els que
pertanyien a la Plataforma Anti-autopista, és que no m’agrada
dir-los anti-autopistes, però bé, es deien així, varen tenir algun
tipus de persecució durant la realització de les diferents obres?
És a dir, vostè ha parlat que hi havia entrades a cases de manera
més significativa i la meva pregunta és si hi va haver una
persecució per part de l’administració o d’algun altre tipus de
cara als anti-autopistes.
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LA SRA. TUR I RIERA:

Sí, sí, sí, la veritat, vàrem estar vigilats. De fet, una vegada
vàrem fer una reunió a casa, normalment no la fèiem a casa, en
aquesta ocasió sí, i va ser molt graciós perquè ens ajuntàvem
una vintena de persones i cada vegada que entrava una casa
deia, heu vist que hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil?
Teníem una patrulla de la Guàrdia Civil en el cantó de baix
casa. El bo és que jo no tenc cotxe, però es veu que qualque dia
el meu home m’havia portat a una banda, varen fixar i el meu
home cada dia quan s’anava a la feina durant una temporada
tenia una patrulla rere i em deia, escolta, Fanny!, mira que tenc
una patrulla aquí rere, i ell no tenia res a veure.

Això és anecdòtic perquè sí que la campanya de difamació,
sobretot en aquell moment com que jo era la portaveu i una
mica la cap visible, el PP es va pensar que jo em presentaria a
les eleccions, la campanya de difamació va ser espectacular,
llavors com va ser... resulta que no vaig ser jo sinó que es va...
m’ho varen dir i jo vaig dir que no perquè no vaig voler
mesclar, però es va presentar un altre, la campanya de
difamació es va traslladar a ell, no?, pobret. Però per exemple,
fins i tot la persecució i el voler criminalitzar la resposta social
va fer, però que fins i tot que afectats que no havíem cobrat
diguéssim que sí, fer creure que sí que havien cobrat
milionades, quan els amenaçaven dient que si no retiraven els
recursos no cobrarien, també això, amenaces.

I a nosaltres fins i tot varen venir uns suposats periodistes
contractats, com que no tenc proves no diré per qui, però ens
ho podem imaginar, contractats que varen venir a seguir totes
les nostres reunions i ens varen fer una càmera oculta que, ja ho
veu, l’únic que va evidenciar és que... bé, no va evidenciar res,
evidentment, però es deia Canal Arte, i era un senyor que es
deia Carlos Rodríguez, no sé si els sona, germà de Miguel
Ángel Rodríguez, que va ser qualque cosa de comunicació amb
Aznar. Doncs, aquest senyor ens va fer, va venir allà durant
setmanes i setmanes a seguir-nos i vàrem començar a veure
coses rares i llavors vàrem descobrir que tot era una trampa,
perquè, és a dir, la vigilància, la difamació, amenaces,
pressions varen ser absolutes.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Ja per acabar, simplement m’agradaria que vostè
fes balanç final de la seva compareixença respecte del model de
les autopistes d’Eivissa, si va ser un model adient o no i
respecte de destriar aquest model.

LA SRA. TUR I RIERA:

Respecte de què?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El model de carreteres que es va triar per a l’illa d’Eivissa
si va ser el que realment feia falta o no.

LA SRA. TUR I RIERA:

No, en absolut, en absolut. Perquè, evidentment, la
contestació social no va ser només per una qüestió territorial

perquè si no s’haguessin fet les coses tan malament i d’una
manera tan arbitrària, malauradament, ja m’agradaria a mi dir
que sí, però no hagués tengut aquesta resposta, sinó perquè
varen tocar a més de 500 famílies i això en una illa tan petita és
dir molt, però evidentment varen consolidar un model
territorial, un model de mobilitat que és irreversible, és
irreversible la ferida, és irreversible.

També els dic una cosa, si a mi em pregunten si com a
eivissenca si m’ha compensat la mobilització, el fet que el PP
perdés les eleccions en el 2007 i tenir les autopistes jo li dic
que no. M’hauria estimat més que no s’haguessin acabat fent,
em poden creure o no, i que el PP hagués tornat... és a dir, que
hagués rectificat, hagués demanat perdó, o sense demanar
perdó, hagués rectificat i que hagués tornat a guanyar les
eleccions. 

De veritat que el balanç és negatiu perquè va implantar un
model de carreteres. A Eivissa, més o manco com a totes les
Illes, s’havia fet tradicionalment, no dic ara, les coses una mica
a la mida de l’home. En els anys seixanta i setanta teníem
l’excusa de les necessitats, de la pobresa econòmica, que no en
sabíem més. Ara ja no teníem aquesta excusa, ara simplement
per avarícia, no era ni per donar llocs de feina, perquè la
mateixa persona de la frase que m’ha dit que ha dit que no tenia
res a veure amb allò de Ca na Palleva i que si m’haguessin
consultat no s’hagués tombat, ell va dir públicament, va
reconèixer que s’havia fet la corba de Ca na Palleva per tombar
la casa i no tombar zumos naturales perquè aquesta empresa
donava molts de llocs de feina. És a dir, es va reconèixer, com
si aquesta empresa traslladada a una altra banda no en pogués
donar. Per tant, es va reconèixer. 

Per tant, a mi, sincerament, el balanç m’hagués agradat més
que no s’hagués produït i evidentment el model que consolida,
el model que va encetar és un model nefast per a les Illes. Si
alguna cosa va servir que varen venir uns diputats de Menorca
a veure quan estaven totes les trinxeres obertes i se’ls va posar
els pèls de punta, afortunadament.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Res més...

LA SRA. TUR I RIERA:

Clar. Gent bona. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... moltes gràcies. No tenc cap altra pregunta. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per acabar aquesta comissió
volem agrair a la Sra. Fanny Tur Riera la seva compareixença.

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