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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Silvia Limones substitueix Isabel Oliver.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix Carlos Saura.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester sustituye a Xavier Pericay.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, president, Jaume Font substitueix Josep Melià.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente substitueix Santiago Tadeo.

Compareixença urgent, RGE núm. 1864/17, del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada
pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
Xylella fastidiosa a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, la compareixença
urgent del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per
tal d’informar sobre el Xylella fastidiosa a les Illes Balears i les
seves conseqüències, sol·licitada pel Govern de les Illes
Balears mitjançant escrit RGE núm. 1864/17. 

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat del Sr. Mateu
Ginard Sampol, director general d’Agricultura i Ramaderia; del
Sr. Mateu Morro Marcé, assessor tècnic; del Sra. Catalina Inés
Perelló Carbonell, secretària general; del Sr. Josep Maria Ferrà
Terrassa, cap de gabinet del conseller; de la Sra. Gloria
Franquet Arocas, responsable de comunicació; i de la Sra.
Núria Felip Puig, assessora tècnica.

Té la paraula el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca per tal de fer l’exposició oral sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies, Sr. President. Avui hem demanat una
compareixença urgent i voluntària per part del Govern per
donar explicacions sobre el Xylella fastidiosa. Hem volgut que
aquí tenguin vostès tota la informació. Des del primer moment
aquesta conselleria ha estat en contacte amb el sector, l’hem
informat, però evidentment també vostès, els representants dels
ciutadans, han de tenir la informació de primera mà, la
informació de primera mà per poder generar opinió, per saber

què està passant i per saber com estam actuant, i també, els ho
avanç, perquè els demanarem la col·laboració davant aquest fet
que és greu i ens ocupa. Però evidentment és un repte que hem
d’afrontar amb serenor, i per això som aquí, perquè vostès
disposin de tota la informació, puguin demanar totes les seves
inquietuds i puguin saber tot el necessari per actuar en
conseqüència.

Una pregunta evident i senzilla que ens faríem tots per
començar, perquè evidentment parlam del Xylella fastidiosa i
ja pareix que és una cosa familiar, però què és el Xylella
fastidiosa? El Xylella fastidiosa és un bacteri, un bacteri
considerat de quarantena, un bacteri que té diferents
subespècies, i en funció d’aquestes subespècies d’aquest bacteri
afecta d’una manera o d’una altra diferents vegetals,
especialment aquells que tenen un interès comercial. Per això
és la preocupació: molts d’aquests que es veuen afectats són
d’interès comercial, com puguin ser l’olivera, l’ametller, la
prunera, el cirerer, però evidentment cada un d’aquests
bacteris, cada una d’aquestes subespècies té un fet patogen
diferent i que afecta de manera diferent segons on es produeix,
com es produeix, i sobretot també a les varietats locals que hi
pugui haver. Per tant podem aprendre lliçons d’altres indrets,
podem aprendre coneixements d’altres experiències, però
evidentment haurem d’aprendre i haurem d’investigar com
actua aquest bacteri a les Illes Balears, a la realitat de les Illes
Balears, al clima o a les varietats locals; tot això determinarà el
futur d’aquest bacteri aquí.

Una de les preguntes més habituals aquests dies que se’m fa
és com es transmet aquest patogen, com aquest bacteri passa
d’un lloc a l’altre, com és que s’ha estès. El bacteri té dues
maneres de propagar-se: bàsicament un material vegetal
infectat que és transportat o que és duit d’un lloc a un altre, i a
través del vector. Quan parlam de vector és aquell element que
transporta, que pot transmetre la malaltia; normalment en
aquest cas parlam d’insectes: un insecte pica el xilema de la
planta, és a dir, la saba, i ho transmet al següent arbre que pica. 
Perquè m’entenguin, vendria a ser com qualsevol constipat, que
estam acostumats que un insecte ens infecta i aquesta malaltia
infecciosa la transmet a una altra persona a través de la picada
de l’insecte. Idò el mateix vendria a ser amb les plantes. El més
comú, l’spumarius, s’ha trobat aquí a les Illes Balears, és el
més comú a Itàlia, però evidentment haurem de determinar
quins vectors, quins insectes a les Illes Balears són els que fan
aquesta transmissió; en funció del bacteri haurem de determinar
quin vector per poder actuar sobre qui trasllada la malaltia, qui
transmet el patogen.

Evidentment la preocupació ve perquè afecta espècies
d’interès agrari, espècies com la vinya, espècies com l’ametller,
com l’olivera, però realment pot tenir un aspecte molt ample
d’espècies que són susceptibles de veure’s infectades per
aquest bacteri. L’experiència, la normativa, els protocols,
determinen fins i tot un nombre aproximat d’unes 300 espècies:
aromàtiques, herbàcies, tot tipus. Evidentment ens quedam, per
la preocupació, amb les més importants que tenen un interès
econòmic, però n’hi ha moltes ornamentals, com la lavanda,
com les polygalas, que no tenen aquest interès agronòmic però
sí evidentment un interès de paisatge. A les Illes Balears s’ha
detectat la presència de Xylella fastidiosa a oliveres, ametllers,
ullastres, cirerers, pruners, polygalas, baladres, lavandes i
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mimoses. Aquestes són les espècies a dia d’avui que tenim
confirmat pel laboratori de referència que tenim infectades a les
Illes Balears.

Quins són els símptomes?, és a dir, com podem saber que
una espècies està infectada o no? És una pregunta que
pareixeria senzilla, però és complicada de contestar. A vegades
és asimptomàtic; podem tenir una planta que tengui la presència
de Xylella fastidiosa però que no mostri en cap cas un
símptoma evident a primer cop d’ull. Per tant, d’aquí la
necessitat de les analítiques, la importància dels laboratoris.
Però sí que hi ha una sèrie de simptomatologia comuna que
estam trobant: fulles seques, branques que s’assequen, però
evidentment tota aquesta simptomatologia se’ns ha fet a
vegades molt confusa amb altres patògens com puguin ser els
fongs de la fusta o com puguin ser els efectes de la sequera. Per
tant tenim una simptomatologia comuna que darrere pot dur
lligada la presència del bacteri Xylella fastidiosa.

I com començà aquesta història? Començà amb un primer
brot a Portocristo, amb una primera detecció. I per què es
produeix a Portocristo aquesta primera detecció?, seguint els
protocols que teníem marcats de seguiment de l’entrada de
material vegetal als gardens. El protocol estableix que en
aquests punts es fan rutinàriament tot un conjunt d’analítiques,
i el novembre passat ens dóna positiu per Xylella fastidiosa.
Evidentment des d’aquest moment actuam amb el protocol
d’eradicació: s’agafen les mostres, s’analitzen al nostre
laboratori, que ens dóna aquest positiu, es transmet al laboratori
de referència que confirma el positiu, i en aquest moment
actuam aplicant el protocol d’eradicació.

S’aplica aquest protocol, que implica una actuació
contundent; actuam pensant que és la primera vegada que es
detecta el Xylella, pensant que el Xylella acaba d’arribar. Amb
aquest control rutinari, fent aquestes mostres, fent aquesta feina
actuam; actuam marcant una zona infectada, 100 metres al
voltant d’aquests cirerers que s’havien detectat -eren tres
cirerers que provenien d’un viver de Tarragona que
consideràvem el focus originari. Actuam de forma contundent:
s’eliminen aquestes espècies; a 100 metres al voltant el
protocol indica que s’ha d’eradicar tota espècie susceptible de
tenir Xylella fastidiosa; nosaltres anam una passa més enllà,
eliminam totes les espècies vegetals que hi ha en aquests 100
metres, i després es marca fer una zona tampó de 10
quilòmetres; en aquesta zona tampó de 10 quilòmetres s’ha
d’aconseguir fer tota una sèrie de controls. Per tant actuam
aplicant aquest control d’eradicació.

Però, si em permeten, què vol dir?, perquè a vegades ja
estam acostumats a sentir aquestes paraules, però què vol dir el
protocol d’eradicació? El protocol d’eradicació està establert
amb una decisió de 2015, la 789, d’Europa, que ens estableix
com es fa; és a dir, hem d’actuar en aquest focus inicial, aquest
arbre s’ha d’eliminar, marca un radi de 100 metres que es diu
zona infectada, i marca un radi de 10 quilòmetres que és la
zona tampó. En aquestes zones es prohibeix el moviment de
material vegetal i s’estableix una sèrie d’actuacions. Començam
amb les actuacions a Portocristo amb la senyalització del
perímetre de seguretat, és a dir, aquests 10 quilòmetres;
establim les mostres d’analítiques a tots els arbres simptomàtics
en aquests 10 quilòmetres per saber si s’havia estès, i dins el

radi de 100 metres actuam d’una forma contundent amb
l’eliminació d’unes 2.000 plantes. M’agradaria aclarir que són
2.000 plantes de tot tipus que hi havia dins aquell viver, no és
en aquest cas eradicació d’arbres en el camp. Es fa
l’assenyalament, s’instaura tot un sistema de controls per saber
el vector, si tenim presència d’aquest vector, s’informa i
s’indemnitza la persona afectada. 

En aquest moment també avisam totes les organitzacions
agràries, denominacions d’origen, patronals, “viveristes”,
perquè estiguin informats des del primer moment de les
actuacions que du a terme la conselleria. Feim el protocol
d’eradicació; feim el pla de lluita de les Illes Balears, de
Mallorca, en aquest cas, que s’acabarà convertint en el de les
Illes Balears, el pla d’actuació per fer front al Xylella. Es
prepara un esborrany d’indemnitzacions, perquè sabem que
evidentment anirem arrabassant arbres i haurem de compensar
aquest fet; no sols compensar l’arbre, el valor de l’arbre, sinó
també hem de fer el mecanisme per eliminar aquell arbre
infectat. Paral·lelament seguim prenent mostres, seguim
analitzant.

Què ha passat? D’aquesta situació inicial, en què teníem
aquest focus al principi, que pensàvem que era l’inici de la
història, els fets ens diuen que no, que no era l’inici de la
història, que era una cosa que ja estava aquí més implantada, en
dos mesos hem fet unes 600 analítiques, en el 2015 se n’havien
fet unes 100. Per tant, hem intensificat moltíssim l’esforç de
mostreig tant dins la zona demarcada com a zona... dins la zona
tampó, i també començam a analitzar, com que tenir positius
als límits i si hi ha més presència fora d’aquests límits,
començam a pensar que tal vegada el Xylella ja estava... no era
un focus inicial, sinó que el que havia passat és que l’havien
detectat, que era aquí amb nosaltres, i per tant, no érem
conscients que existia aquest problema.

D’aquestes analítiques es desprenen uns 104 positius per
part del nostre laboratori de referència, que després són
confirmats pel laboratori estatal, per tant, habitualment, el
que... pel laboratori de referència, es confirma per part de
l’estatal. El 24 de gener disposàvem d’aquestes dades. 

A partir d’ara es produirà un degoteig constant de dades, de
trobar positius. Els tècnics cada vegada sabem identificar més
on és aquest bactèria, aquests arbres simptomàtics, fem una
recerca dividida, no aplicam un protocol que faci un mostreig
aleatori a un material vegetal, sinó que anam a cercar les
mostres que ja mostren simptomatologia, una recerca dirigida.

Evidentment, fruit d’aquesta feina es van detectant més
positius, els darrers... de les darreres 80 i busques de mostres
recollides, n’hem tengut 14 de positives. Per tant, es van
incrementant progressivament els resultats.

I ara què davant aquest fet? D’aquest fet constatam que hi
ha més positius, que la plaga no acaba d’arribar, deixa de tenir
sentit actuar com a una emergència, deixa de tenir sentit actuar
per eradicar, perquè no és el focus original. Per tant, hem
d’actuar d’una altra manera i fem una resolució per part
d’aquesta conselleria, per part d’aquest conseller, on demarcam
totes les Illes Balears com a zona afectada per la presència del
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Xylella i el protocol d’actuació, la contenció, passam
d’eradicació a contenció.

Evidentment, aquest fet es comunica al ministeri, se li passa
tota la informació i anam de la mà. Es va produir la visita dels
tècnics dels ministeri perquè avalassin, perquè opinassin,
perquè els ajudassin a decidir si aquesta criteri era el bo o no,
però evidentment des de les Illes Baleares, des del sector agrari
de les Illes Balears i de la conselleria ho tenim clar, que aquest
és el camí. No ens podem permetre aquesta mesura
d’eradicació, perquè serà pitjor el mal que la malaltia... no,
perdó, el mal que la malaltia no, serà pitjor el remei que la
malaltia.

Es reforcen evidentment..., a partir d’aquests moments hem
de reforçar la nostra capacitat tècnica, hem de reforçar els
nostres laboratoris, hem de reforçar també el sistema per
arrabassar els arbres que estan infectats, passam d’aquest
protocol on eliminàvem tot el que hi havia als cent metres a
eliminar els que tenen positius, hem de posar els mitjans, la
conselleria ja ha fet un mitjà propi a través de TRAGSA per
posar els mitjans perquè cada persona que tengui un positiu li
sigui eliminat aquest positiu.

Evidentment, s’hauran de fer tractament tractaments
fitosanitaris al voltant d’aquestes zones on tenim positius
perquè no s’estenguin. Hem d’informar la gent, hem de
transmetre informació tant a la ciutadania com als tècnics, com
als ajuntaments. Demà mateix ens reunim a la FELIB a
explicar-ho a tots els ajuntaments, però sobretot als pagesos,
amb les indicacions culturals que poden fer front a aquest repte.
Hem de reforçar aquestes bones pràctiques.

Tenim la constància que on hi ha una explotació agrària
funcionant, on hi ha una explotació viva, on hi ha tractaments,
on hi ha feina, l’efecte del bacteri no es veu tan patent, no es
veu. Per tant, en aquesta línia hem de seguir fent feina i
sobretot també a determinar quines són les zones més sensibles.
Tenim espais que socialment, econòmicament tenen una
importància, una rellevància major i en aquestes zones és on
hem d’actuar per protegir que no hi arribi el bactèria.

I l’Estat, què està fent l’Estat? L’Estat està al nostre costat,
està en plena comunicació constant, a nivell tècnic. Hem
d’agrair públicament l’esforç dels tècnics del ministeri el seu
suport i la feina que estan fent amb nosaltres. A partir del
proper dia vint-i.... ara no trob el dia, 23, hi haurà una reunió
d’experts a nivell estatal per col·laborar, per confirmar els
nostres suggeriments, per comprovar els nostres protocols, per
tirar endavant i fer feina en conjunt i tenim hora amb la
ministra dia 21 de març per establir, a més, els ponts polítics.

Què demanarem a Europa?, és la pregunta. Hem passat amb
una declaració, amb una resolució d’aquest conseller, del
protocol d’eradicació al de contenció de forma temporal fins
que Europa decideixi quin protocol s’ha d’aplicar.
Evidentment, nosaltres proposam, transmetem a Madrid,
Madrid ens dóna suport, ho transmetrem a Europa que és qui ha
de prendre la decisió.

I per què diem que és un protocol de contenció l’adequat?
Perquè acomplim les condicions que s’han donat a altres

regions per declarar aquest protocol de contenció. I quins són
aquests criteris? Bàsicament, la plaga creiem, per la informació
de què disposam ara amb el coneixement generat, que fa més
de dos anys que és a les Illes Balears, això ho diuen indicis per
part de la conselleria, col·legi de biòlegs, col·legi d’agrònoms,
per tant, hi ha cert consens que la plaga du més temps aquí, que
no és d’ara, amb nosaltres. Per tant, acomplim aquest requisit,
de fa més de dos anys de presència.

Acomplim el requisit d’una presència estesa a l’àmbit de tot
el territori. Per tant, no podem actuar en forma d’eradicació
perquè no aturam el focus, perquè ja està estès pel territori,
això ens ho donen les proves, i sobretot que a les zones
continentals on s’ha aplicat el protocol de contenció
s’estableixen unes zones tampó d’uns 20 quilòmetres i nosaltres
evidentment tenim la mar que ens separa de la península. Per
tant, complim sobradament el concepte d’aïllament.

I la més important: demanam això a Europa perquè ens ho
demana el sector. El sector agrari, el sector primari demana
aquesta mesura i nosaltres estam al seu costat, hi ha consens,
totes les associacions denominacions d’origen, tot el sector
empresarial està donant suport a aquesta petició davant Europa.

I quines són les repercussions econòmiques que pot tenir tot
aquest episodi damunt el nostre sector primari? Evidentment
ara mateix tenim tancat l’espai, l’Estat espanyol va tancar amb
una resolució, que després va ser confirmada també per aquest
conseller, que no podíem exportar material vegetal fora de les
Illes.

Aquest fet a nivell econòmic té unes implicacions de no
gran abast. La veritat és que no afecta el sector perquè realment
nosaltres som més importadors de material vegetal per plantar
que no exportadors, però sí que hi ha altres efectes indirectes
que ens poden perjudicar la imatge del producte local, hem
d’anar alerta, hem de tenir molta cura, hem d’informar bé per
no afectar la imatge del nostre sector, un sector que exporta un
producte i un producte de qualitat. Imaginin-se vostès, per
exemple, el tema del panga que ara mateix està d’actualitat, que
fa un impacte econòmic brutal damunt unes zones, no s’ha de
vincular a aquest episodi, tothom confia en el nostre peix i
compra el nostre peix. Per tant, no hem de provocar una
polèmica que pugui desfavorir el nostre sector econòmic.

Evidentment també, l’impacte que pugui tenir l’actuació
d’eradicació sobre el nostre paisatge, sobre el nostre entorn que
indirectament afectaria el principal sector econòmic que és el
sector turístic.

El sector agrari ja s’ajusta a aquestes mesures, s’ajusta als
impactes que es podien veure. Dels impactes que sabíem que
aquestes mesura de tancament, d’enviar material vegetal a
l’exterior, es podia veure sobretot a la vinya per un tema
d’empelts, per un tema de mudes, que enviàvem a la península
per fer aquesta tasca, però això mateix el mateix sector
econòmic ja ho ha compost, ja ha cercat una solució, una
alternativa que el proper divendres serà explicada i presentada
pel sector. Per tant, ens anam ajustant als impactes que puguin
derivar-se d’aquesta plaga.
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Però vostès també tenen una feina important, els ciutadans
es dirigeixen a vostès, als diputats i els fan preguntes, preguntes
que de vegades poden semblar banals, però que també és
important que desmentim des del minut zero per no crear falses
informacions sobre aquest tema, preguntes com: què he de fer
si tenc una planta infectada o que crec que està infectada?
Dirigeixi’s al Servei de Sanitat Vegetal de la conselleria, allà
li prendran una mostra de forma gratuïta, s’analitzarà i diran si
té positiu o negatiu i li diran com han d’actuar. O altres
preguntes que de vegades poden semblar inversemblants, però
que a mi m’ha passat, com podem evitar el contagi? Com si fos
una cosa de vida o mort; idò escoltin, el contagi dels arbres es
pot evitar amb tractaments fitosanitaris, intentant actuar sobre
els vectors, no hi ha cap tractament per a l’arbre en si, sobre el
que podem actuar és sobre el vector que transmet la malaltia.
O també ens demanen si és nociu per a les persones o si els
fruits es poden consumir. Tranquil·litat, evidentment no hi ha
cap problema per consumir aquests productes, el bacteri és als
xilemes, és on la saba corre, no als fruits, és a les arrels, a
l’escorça no, mai als fruits. Preguntes així les aniran trobant, o
senzillament, quines són les espècies que es veuen afectades pel
bacteri? A la web de la conselleria trobaran un llistat, són unes
300 amb el nom científic i amb el nom popular per poder-se
informar. 

Això són preguntes que els ciutadans, evidentment, els faran
i nosaltres ara hem de desenvolupar tota una campanya de
comunicació per informar, una campanya d’informació al
públic en general, una campanya d’informació als pagesos, de
formació també als seus cursos, ja estam modificant el pla de
formació de les entitats perquè incorporin el Xylella, com
poden actuar, i també formació dirigida a tècnics en concret,
per saber com s’ha de fer.

Però jo a vostès els demanaria, què poden fer vostès? A la
pregunta, si qualcú de vostès tenia pensat fer-la, què podem fer
com a diputats? Jo només tenc tres peticions: defensar el sector
primari, que estiguin al costat de la petició de contenció; que
facin una passa enrera en la gestió del dia a dia, és una gestió
tècnica que ara duem a terme, ara no és moment de la política,
és moment de la tècnica i aplicar els protocols i les iniciatives,
però sí és el moment que els polítics facem una passa endavant
i toquem els nostres grups parlamentaris, grups d’eurodiputats,
perquè ens acompanyin en aquest camí. La feina, la gestió, el
debat de com actuam cada dia es troba en mans dels tècnics, no
es preocupin per això, però sí els deman que es preocupin i
facin la passa endavant per fer, ho entenguin en el bon sentit de
la paraula, de lobbies ens els seus respectius grups
parlamentaris, en els seus respectius eurodiputats, perquè
defensin allò que aquí tot el sector primari i tota la conselleria
defensam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió, o si podem continuar? Podem continuar.

(Remor de veus)

Per favor!

Continuam. El Sr. Conseller de Medi Ambient pot contestar
globalment totes les preguntes i observacions, o bé contestar
individualment, després de la intervenció de cada portaveu.

Globalment, gràcies.

En torn de preguntes pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Company, per un temps de deu
minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot donar la
benvinguda al conseller i al seu equip i agrair les explicacions
que ens ha anat donant en relació al Xylella fastidiosa.

Bé, com ha dit el conseller..., començ pel darrer, diu que ara
no és moment de la política i sí és moment dels tècnics. En
aquesta comunitat autònoma, per desgràcia, hem patit una sèrie
de malalties que ara ens han d’ajudar a saber com hem
d’afrontar una cosa d’aquestes, parl de les vaques boges a l’any
2000, que en Mateu Morro, aquí present, va ser conseller i sap
què passa amb aquests temes; parlam de la llengua blava, que
va venir darrera, i parlam de la grip aviar, que també vàrem
tenir. Concretament es va donar una circumstància molt
semblant en animals amb la llengua blava, perquè les vaques
boges no va ser una cosa exclusiva de Balears, però Balears va
ser la primera que va tenir llengua blava aquí dins Espanya. I
a un determinat moment, els primers mesos varen ser
complicats, complicats en relació a què s’havia de fer dins
l’Estat espanyol i també complicats amb la Unió Europea.

Jo crec que tota aquesta experiència acumulada dins la
conselleria a nivell tècnic, és un bon moment també per
utilitzar-la i, efectivament, són moments on els tècnics són els
que han de marcar una mica els camins per saber com hem
d’actuar en aquest moment, què s’hauria de fer per neutralitzar-
la, perquè sembla que l’eradicació és molt complicada. I com
ja fèiem amb la llengua blava, s’ha d’aprendre a conviure amb
aquestes malalties.

Quant al descobriment, ho ha dit el conseller, dia 6
d’octubre del 2016 i ho vàrem dir l’altre dia, és quan aquí per
primera vegada es troba un positiu. Quan passa dins la Unió
Europea, que a Itàlia se’n troba, com tots sabeu, és quan a
Espanya es comencen a posar en marxa els protocols
d’actuació, i així passa també aquí a Balears. I passam el 2014-
2015 sense positius, i el 2016 en començam a trobar. I ara
estam veient que sembla que es troba un poquet més escampat,
per no dir prou més escampat. Anem a veure, per no tirar
tampoc aquí coses que no hi ha. 

Jo diria que amb això fóssim cauts, diríem que hem d’anar
molt alerta perquè s’hi juguen molts d’interessos, aquí hi ha
implicacions econòmiques, socials, mediambientals, territorials
i paisatgístiques, i, per tant, el que hem de fer és actuar amb
molta prudència i com dic, deixar en mans dels tècnics, però
sempre defensant un poquet la situació d’aquí. Això que ha
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passat dins Espanya, i em referesc ara a Unió de Llauradors, la
COAC, que ha dit que hauríem d’arrabassar i arrasar tots els
arbres de les Illes Balears, doncs això nosaltres ho hem de
combatre, ho hem de combatre perquè tal vegada trobarem
altres maneres de defensar-nos i de conviure.

Aquestes coses com dic que han passat, jo crec que des
d’aquí i tal com deia el conseller, que demanava que parléssim
amb els nostres companys polítics dins Europa i dins Espanya,
crec que també faria molt bé el conseller de parlar amb les
organitzacions professionals agràries, germanes que hi ha aquí
a Balears, que n’hi ha de germanes, Unió de Llauradors de
València, en aquest cas Unió de Pagesos, i que les demanessin
per favor que tenguessin coneixement, que ens respectessin el
problema que ja tenim aquí, perquè ja el tenim abastament el
problema, com perquè encara ens vulguin massacrar. I amb
això crec que ens alineam total i absolutament amb la postura
de la conselleria, defensem el que puguem, no arrasem ja els
ràdios de 100 metres, etc,, sinó que arrabassem, que ja veurem
si es pot arrabassar, però almanco tallar els arbres que trobeu
infectats, tal com us marquen a dia d’avui els mateixos tècnics
de la conselleria.

Nosaltres des del Partit Popular l’únic que puc dir és que
estarem col·laborant i ajudant total i absolutament la línia que
dugui la conselleria, tenint en compte com és clar, que estam
convençuts també que es dirigirà pels protocols tècnics que hi
ha. I dins aquests protocols lògicament crec que hem de
defensar al màxim, que no arrasem el que no sigui necessari
arrasar. I aquí ens trobarà a nosaltres defensant-ho.

Crec que en principi hi ha molt poc més a dir, perquè cada
pic que es parla d’aquests temes, com més se’n parla, més
s’embulla fil. I també l’experiència el que ens ha dit, com dic
amb les vaques boges, la llengua blava i amb la grip aviar, és
que parlem poc, actuem contundentment en el que s’hagi
d’actuar. I nosaltres des del món de la política quedar un
poquet en el segon pla, esperant que es neutralitzi al màxim el
Xylella fastidiosa. La nostra col·laboració total en aquest tema
conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair la presència del
conseller i del seu equip per suposat.

A nosaltres ens preocupen diverses qüestions, a part de la
conjuntura actual d’on ve tota aquesta situació i de com és
possible que si ja hi va haver indicis fa anys de què aquest
bacteri era a les nostres illes, no hi hagués una preocupació per
part de la conselleria en el seu moment, ni cap control, ni cap
actuació, quan tenim coneixement que almenys fa cinc anys que
ja va arribar aquí amb plantes de jardineria. 

Entenem que l’arribada de plagues, per l’ús també de
fitosanitaris, etc., que fa que de vegades hi hagi més força per
part d’algunes plagues i que entenem que a nivell mundial sí
que estan sorgint noves plagues, entenem que des de la
conselleria sí que s’hauria de reforçar evidentment el control,
per evitar que puguin sorgir o bé aquí, o bé que ens venguin de
fora tots aquests perills que posen en risc efectivament, el que
vostè ha comentat abans, un risc econòmic, un risc agrari, un
risc mediambiental i un risc també paisatgístic, que pot afectar
el nostre turisme. Per tant, aquí ens agradaria saber una reflexió
per part seva de per què no s’ha actuat abans i ara s’ha hagut
d’actuar a partir de la detecció d’aquest bacteri ja a Porto
Cristo.

Compartim i donarem suport, efectivament, a com s’ha
plantejat el tema. És a dir, evidentment estam més a favor de la
contenció que de l’eradicació. Però sí que tenim una certa por
de la pressió que pugui venir des de la península quant a aquest
intent que s’ha d’arrabassar tot aquí per evitar que es pugui
estendre el bacteri. Per tant, des d’aquí valoraríem que hi
hagués converses, no només amb els pagesos d’aquí, no només
amb el sector agrari local, que efectivament s’ha de fer
pedagogia i s’ha d’informar jo crec que quasi diàriament, de les
passes que doni aquesta conselleria, sinó també amb
associacions agràries i mediambientals de la península, per fer
pedagogia del que es fa des d’aquí i evitar que puguin
augmentar aquestes pressions. Per suposat pot comptar amb el
nostre grup parlamentari al Congrés i al Parlament Europeu per
fer totes les explicacions possibles i que donin el suport
necessari en aquest pla de contenció.

Consideram que evidentment -i crec que vostè ho ha
comentat també- que s’ha de reforçar el personal que treballi en
aquest tema, a laboratori però per suposat també per fer tasques
en el terreny.

Entenem que aquestes invasions són un fenomen complex,
com diuen des del Col·legi de Biòlegs, i això és el que ens
preocupa. Vostè ha incidit en l’ús de fitosanitaris, que m’ha
preocupat, que evidentment entenem que s’han d’emprar però
també sabem dels riscos que a vegades poden tenir aquests
productes si se’n fa un ús excessiu, amb la qual cosa sí que ens
agradaria que ens pogués comentar com s’aplicaran aquests
productes fitosanitaris, quina serà la metodologia que
empraran.

Ha comentat també que, bé, comptaran amb la col·laboració
de l’empresa TRAGSA per fer moltes d’aquestes tasques. Ens
agradaria saber com s’ha triat aquesta empresa i amb quines
condicions, que ens pogués detallar la relació que hi haurà amb
TRAGSA per dur a terme aquest pla.

Quant a la Unió Europea, clar, ens preocupa que fins al mes
de juny no hi hagi, evidentment, una avaluació del seu pla. No
sé si hi hauria alguna manera de poder accelerar la resolució de
la Unió Europea. Ens agradaria que ens comentàs..., bé, ha dit
que han arribat tècnics del ministeri, ens agradaria saber un poc
com és la relació en aquest sentit tant amb els tècnics del
ministeri com també amb els de la Unió Europea, i si hi hauria
alguna manera, ja dic, d’accelerar aquest procés, o l’aprovació
del seu pla per part també de la Unió Europea.
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En principi aquest bacteri no s’ha estès a Menorca. Sí que
voldríem saber si s’està fent qualque estudi allà a Menorca per
a la detecció d’aquest bacteri. 

I, per acabar, simplement donam suport, efectivament, i
respectarem els treballs dels tècnics, com no pot ser d’una altra
manera. Sí que lògicament li demanem que la informació sigui
fluïda; entenem que és un tema complex i que és un tema
tècnic, i evidentment són ells els que han de treballar. Insistesc,
té tot el suport possible, si s’han d’augmentar partides per
aquest tema idò tendrà tot el nostre suport, també, i també,
quant a allò que deia abans, políticament tot el suport que sigui
necessari. Una vegada que vostè ens hagi explicat també bé
aquest pla de contenció de manera detallada evidentment, amb
la documentació necessària, el podríem enviar allà on pertoqui
per donar el suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Campomar,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, i tot l’equip
que l’acompanya. Crec que destacant un poc el que ens ha dit,
que fins al 2015 s’havien pres quasi 100 mostres, i que només
en dos mesos ara duim 100 mostres demostra l’esforç i la feina
que s’ha fet, precisament una feina per donar màxima
transparència i també per conèixer realment quina és la situació
real de la plaga, i això crec que és important de destacar. En
això aplaudim quina ha estat aquesta actitud de la conselleria,
d’anar informant contínuament sobre quina és la situació, i
precisament que es conegués aquesta amb tot el bo i el dolent,
que jo crec que això és positiu, aquesta transparència i aquest
intent d’aquesta recerca dirigida que vostè ha anomenat, i que
jo, per la meva formació científica, entenc que és molt
important, perquè la recerca no dirigida no troba res, i la
recerca dirigida a vegades troba coses que ens agraden i coses
que no ens agraden, i aquesta és la situació i aquesta és la
realitat, però com a bons científics la recerca ha d’abastar no
allò bo i allò dolent, ha de ser anar a cercar el fons real de la
qüestió, i jo crec que això és el que ha fet la conselleria i ho
aplaudim.

En aquest cas també donam suport a aquesta proposta de
canvi de protocol, d’eradicació cap a contenció. Esperam que
des de l’Estat espanyol i el ministeri a Madrid hi donin suport,
perquè si no creim que seria mediambientalment i
econòmicament nefast per a la nostra illa, i després esperam
que també la Unió Europea també hi doni suport. 

Ha quedat clar, entenc, per les notícies que hem anat llegint
i declaracions de molta..., de vostès i també d’altres
associacions o altres col·legis, que la plaga realment... la
qüestió és que aquesta plaga va arribar ja fa temps, potser el
2012, o almanco l’origen del primer brot, o sigui que és un
tema amb el qual convivim ja fa com a mínim cinc anys. Això
és la realitat i és al que ens hem d’adaptar, i això és una de les

coses que vostè ja ha posat aquí que és un dels requisits perquè
ens donin aquesta espècie de canvi de protocol, que és el que
complim, perquè realment no ens queda més remei.

Jo crec que és important allò darrer. Primer, s’ha de donar
més suport a la capacitat tècnica que tengui la conselleria per
fer front a aquest tipus de situacions; jo crec que això és molt
important, crec que tots els grups que han parlat abans que jo
també hi donen suport; nosaltres, com a MÉS per Mallorca,
també; i aquesta idea de consens de tots els partits polítics
d’aquesta cambra cap al sector agrari, cap a -diguem- defensar
aquest sector agrari en el sentit també que s’accepti aquest
protocol de contenció, i aquest consens, amb total lleialtat.
Això és el que demanam des de MÉS per Mallorca, que aquest
consens sigui lleial realment amb el que acordam aquí en
aquesta cambra.

Per tant, no gaire coses més. Aplaudim que també tots els
grups, almanco entenc que tant el Partit Popular com Podemos,
que han parlat abans, s’adhereixen a fer aquest front comú, i
també, bé, el que em preocupa també és a vegades aquestes
declaracions que vénen de fora, com aquestes declaracions
d’ASAJA España, en el sentit en contra una mica..., com a
informacions negatives i en contra i desafortunades, entenc jo,
cap a les polítiques... o la defensa que nosaltres volem fer del
nostre sector agrari, i jo crec que també aquí hi hem de ser tots
els partits i tots els grups parlamentaris, lleials amb el sector
primari i també lleials amb el Govern balear perquè pugui fer
front, juntament amb el sector agrari, a una situació, com ha dit,
que potser ja no hem de dir d’emergència, ja hem d’aprendre a
conviure-hi, ja potser no sabem si és crònica, si arribarà a ser
crònica o no, és una situació que supòs que els tècnics més
endavant ens ho diran, però que sí que realment supòs que ha
vengut, encara hi haurem de conviure molt de temps sense
saber quin és el final.

En tot cas jo tenc gaire més preguntes. MÉS per Mallorca
dóna total suport, i sí, vull destacar que demanam aquest
consens i aquesta lleialtat de tots els partits i de tots els grups
d’aquesta cambra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campomar. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat senyor... Perdó, pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller i el seu equip, vull donar-los la benvinguda. 

Dia 20 de juliol de l’any passat El Pi va entrar una
proposició no de llei amb aquest tema en aquesta cambra; va
ser la primera iniciativa que es va fer en aquesta cambra durant
aquesta legislatura. Després posteriorment es va veure dia 10
de novembre de l’any passat. Quan ho vàrem presentar, va
estranyar, al principi, però sí que després del debat, si es llegeix
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tranquil·lament, que el va dur el Sr. Josep Melià, te n’adones
d’una sèrie de qüestions. La gent va parlar... no dic que no hi
hagi llibertat, però amb més llibertat, i ara tothom parla més
espantat. I allò bo del debat és que fins i tot la representant del
Partit Popular reconeix que això pot fer anys que hi és.

Avui, quan llegim el Diario de Mallorca, i veus que el
Col·legi Oficial de Biòlegs diu que creen que el problema
principal es que se encuentra ya extendida por buena parte de
la isla, lo que contribuye a que no se hizo ningún control ni
actuación cuando hace ya cinco años al menos llegó con
plantas de jardinería. 

Vaig a la petició que acabava la Sra. Campomar i que vostè
ha acabat la seva intervenció, aquesta lleialtat, eh?, de... de
col·laboració amb el sector primari, tenir la confiança amb el
tema tècnic, el suport a aquest tècnic i que amb els nostres
petits lobbies, si es poden dir lobbies, que vostè deia,
poguéssim tenir la influència per a la tranquil·litat.

Nosaltres li ho compram això, no tan sols li ho compram,
sinó que des de Santa Margalida de l’any passat, el mes de
juliol, hem fet feina, perquè era una història que ens
preocupava i trobàvem que hi havia massa silenci, si no em
cerquin un altre punt on aquest tema qualque partit polític
n’hagi parlat. Hi ha una espècie d’ensurt, i això és com una
coca pujada, l’has de tirar en terra per espantar-la perquè
s’espongi. I si vol aquesta complicitat que hi hagi aquesta
col·laboració, el més important és una cosa, que aquest pacte
ha dit molt, que és la transparència, la transparència en les
actuacions. 

Aquí van una sèrie de preguntes que m’agradaria que em
contestàs i una reflexió més política, és evident que no tenir la
competència de Ports de l’Estat és un forat impressionant per
a aquesta terra, impressionant, El Pi la reclama, les senyories
tendran la possibilitat de votar a favor aquesta proposició no de
llei perquè és el quid de la qüestió, vostès viatgen a València o
a Barcelona i poden pujar i baixar del vaixell i no hi ha ningú
que els digui res ni els demani el DNI, i així com surten vostès
dels cotxes surten els camions, tràilers de vint metres. Això ho
podem veure cada dia, cada dia. Per tant, no ens estranyem, no
tenim el control d’una cosa que té l’Estat, sí que tenim després
la sanitat vegetal que és competència nostra, però si tu no tens
informació difícilment pots tenir sempre sis persones controlant
aquest assumpte. 

Per això, per dubtes que la gent té, i dient-li per endavant
que volem col·laborar amb vostès, li volem demanar, quan es
comença la recerca, quan es comencen les inspeccions per part
del sistema sanitari forestal i vegetal de la conselleria, quan? I
si quan es va començar, es va començar de forma aleatòria o
organitzada? Això és una primera pregunta. 

La segona, quan hi ha el primer paper escrit per un
funcionari o funcionària dient que hi ha això? I, quan hi ha el
primer paper d’un polític dient que hi ha aquesta malaltia? Des
de quan té coneixement vostè que hi ha el bacteri? Des de quan
té constància la conselleria, no vostè, la conselleria?

De quin doblers disposa i quins doblers necessita per poder
fer bé la feina? Aquesta auditoria que ens anuncia la Unió

Europea, ens pot dir realment què vol fer Europa? Sap com són
aquests protocols que ens volen aplicar? Coincideixen amb el
que nosaltres volem per tenir la seguretat i la tranquil·litat que
a través de la contenció podem conviure? 

I la darrera qüestió, que és menys seriosa, però jo he
escoltat aquests darrers quinze dies enginyers agrònoms,
pageses i pagesos, especialment d’arbres fruiters i oliveres, i
n’hi ha que diuen, i si vostè ho pot desmentir estaria bé perquè
seria contundent, i si no ho pot desmentir no ho desmenteixi,
n’hi ha que diuen que aquesta malaltia els cirerers fa anys que
la tenen, anys, quan dic anys, anys, no tres o quatre. Si és una
llegenda urbana l’hauríem de segar d’arrel i si no és vera, no és
vera, ja està, i si és vera, és vera. 

Dit això, crec que amb aquestes preguntes si tenen contesta
és fàcil aquest suport que vostè demana. A nosaltres ens crida
l’atenció, ens crida l’atenció que ASAJA i Unió de Pagesos
estan totalment d’acord amb el que fa vostè en aquest sentit, la
qual cosa ens sembla bé, ens crida l’atenció i ens sembla bé,
ens sembla bé. Però, què ens agradaria, què ens agradaria, que
això no sigui perquè estiguem espantats, que sigui perquè
realment fem el que toca fer, perquè com més informació hi
hagi i transparència més fàcil serà, com molt bé deia el Sr.
Company, que després es fan declaracions i es diuen disbarats,
més fàcil ens serà poder-lo ajudar i col·laborar amb vostè. 

Per tant, nosaltres demanam transparència i aquestes
preguntes si es poden contestar, perquè això seria el quid de la
qüestió, saber aquestes sis, set qüestions que molta gent es
demana i no arribam a tenir contesta. Avui el Col·legi Oficial
de Biòlegs ho diu d’una forma taxativa, es pot equivocar el
col·legi, es pot equivocar qui ho ha escrit, no ho crec, segur que
algú ho ha dit sinó no estaria escrit, però aquestes coses són les
preguntes que molta gent es fa i que fa tenir dubtes.

Donam suport que la feina ha de ser per contenció i
conviure... convivim amb altres coses que han costat molts de
doblers als propietaris de segons quins arbres poder-los
mantenir i tal vegada n’haurem d’afegir més si podem conviure
amb això.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Ara sí, pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sr.
Conseller, per ser aquí i per les seves explicacions. En primer
lloc, he de manifestar que la posició del nostre grup
evidentment és fer pinya amb el Govern i amb tot el sector,
creiem que és un tema on, lògicament, no s’ha d’aprofitar
aquest tema per fer-ne un ús polític sinó que el que cal, doncs,
és donar suport a totes les mesures, a més, vostè ha dit que hi
ha una sintonia plena amb l’actuació per part de les autoritats
de l’Estat. Per tant, en aquest sentit, doncs, com dic, tot el
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nostre suport, la nostra confiança i, evidentment, demanar que
es facin tots els esforços necessaris per controlar aquesta plaga.

Un cop dit això, les preguntes que jo li faré es refereixen
sobretot a la situació en què es troba Menorca en el marc
d’aquesta problemàtica. En primer lloc, li demanaria una
ampliació sobre quina és la situació actual a Menorca. En les
primeres informacions que es van donar al voltant de l’adopció
de les mesures reglamentàries, tant per part de l’Estat com per
part de la comunitat autònoma, és va dir que a Menorca
s’havien detectat símptomes visuals a qualque ullastre,
aleshores, bé, és un tema que ens preocupa i voldríem saber,
voldríem seguir molt de prop aquesta evolució perquè, bé, si hi
ha símptomes visuals, si fa uns dies hi havia símptomes visuals,
volem saber amb quin calendari es pot descartar que realment
aquests símptomes visuals en els exemplars on s’hagin detectat,
doncs, donen positius per infecció del Xylella o es descarta
aquesta infecció. 

Com a segona pregunta li volia demanar, d’acord amb els
tècnics de la conselleria, quina probabilitat de propagació hi ha
en aquests moments per vies naturals, és a dir, per la
propagació a través dels insectes vectors entre Mallorca i
Menorca? Quina probabilitat hi ha? O evidentment també per
factors humans. 

Això ens porta a valorar la mesura que s’ha pres de limitar
o delimitar o de prohibir la sortida d’espècies vegetals de les
Illes cap a fora posant les Illes en un tot, clar, les preguntes que
li feia precisament són precisament per poder avaluar
correctament la proporcionalitat d’aquesta mesura, perquè,
lògicament, l’ordre del ministeri que prohibeix la sortida, per
a nosaltres evidentment pot tenir una justificació, estam
disposats a acceptar que Menorca entri dins aquest paquet en
funció de la probabilitat que pugui haver-hi de propagació o no,
i de la mateixa manera que estam disposats a acceptar que això
sigui així, també ens agradaria instar que això deixi de ser així
en cas que es detecti que no hi ha possibilitats de propagació o
que no hi ha probabilitats de propagació a Menorca. Per tant,
aquesta seria, diguem, la tercera pregunta: hi ha alguna
possibilitat, a la vista del que vostè ens ha respost de les meves
preguntes anteriors, que Menorca pugui quedar exclosa de la
prohibició d’exportar espècies vegetals?

Com vostè ha dit, aquest és un tema que no és especialment
greu per a l’economia de les nostres illes, de Menorca tampoc,
però sí que hi ha hagut immobilització de planters que havien
de sortir de l’illa i per tant, doncs bé, encara que sigui una
afecció petita a l’economia, hi és, i per tant ens interessa saber
si aquesta possibilitat hi seria.

Perquè no em preocupa tant que no puguin sortir espècies
vegetals a Menorca, sinó que el que em preocupa és que es
prenguin unes mesures molt importants perquè no surten
espècies vegetals fora de les Illes i es debilitin els controls entre
illes, és a dir, que pel fet precisament que hem establert aquest
tampó, com vostè deia, que és el mar, entre les Illes i la
península, ens oblidéssim de fer valer el tampó que és el mar
entre Mallorca i Menorca. Per tant quines mesures hi ha en
aquests moments en el tràfic intern d’espècies vegetals per les
Illes Balears?, concretament, evidentment, a mi em preocupa en
aquest cas entre Mallorca i Menorca, no pel fet que jo sigui

diputat de MÉS per Menorca, sinó perquè Menorca sembla ser
que per ara és l’única illa que està exclosa de la plaga i per tant
seria una llàstima que no aprofitéssim els avantatges naturals
per evitar que realment aquesta propagació es dugui a terme.

Vostè ha dit que tenia el total suport de l’Estat en el control
de la plaga. Llavors aquesta seria la meva quarta pregunta, o
sigui, com es concreta això en el tràfic específic entre Mallorca
i Menorca? 

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Gracias al conseller y también a todo
su equipo que le acompaña. En primer lugar he de comentarle
al conseller que desde Ciudadanos tiene absolutamente todo
nuestro apoyo en las decisiones que tome de acuerdo con los
técnicos, y también quiero comentarle, como ya se ha dicho
aquí, la importancia de la transparencia en la información para
que sea objetiva, sin alarmismos, pero veraz y técnica.

Yo le haré una serie de preguntas, también. Nos gustaría
saber si en Baleares se ha encontrado alguna planta infectada
en viñas, en la viña, y si se tiene algún protocolo especial para
aquellas zonas de viñedos como por ejemplo Binissalem, es
decir, en aquellas zonas de cultivo y de vinos. También me
gustaría saber si ha habido algún árbol naranjo infectado, y si
también se tiene algún protocolo especial en toda la zona de
Sóller, que ahora estaba potenciando ese tipo de..., volviendo
a potenciar los cítricos, porque sé que se ha encontrado en
ciruelos. Y también me gustaría preguntarle si existe ya alguna
partida económica para la compensación de las pérdidas o
posibles pérdidas, y si esa partida provendría de Europa, del
Estado, de la comunidad autónoma, o de las tres.

También querría saber exactamente si se está haciendo
algún protocolo sobre el insecto vector y qué insectos son estos
los principales, porque no todos se alimentan del xilema, para
saber si se hace algún protocolo sobre el tipo de insectos y
cuáles son.

Y después quiero comentar también que según ha dicho el
Colegio de Ingenieros Agrónomos Estados Unidos lleva seis
décadas conviviendo con esta bacteria, oportunista, parece ser,
porque ataca... se manifiesta sobre todo la enfermedad en
árboles o en plantas ya más viejos o que ya tienen algún
problema fitosanitario, y si han tenido información de cuándo
pasa de ser plaga a tener que convivir con una bacteria de este
tipo, si se han planteado o se ha buscado información de cómo
se convive en Estados Unidos con esta bacteria que aquí ahora,
en este momento, es una plaga que está matando a nuestras
plantas.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar queremos
agradecer al conseller y a su equipo la información y la
transparencia que han dado sobre el problema que tenemos en
las islas con la Xylella fastidiosa. Creo que es importante
destacar la gestión técnica que se hizo en un primer momento
cuando se detectó el foco localizado en Porto Cristo pensando
que era el primer foco histórico original, que se siguió el
protocolo de erradicación, y una vez que se ha visto que está
bacteria lleva mucho más tiempo instalada en nuestras islas,
pues se haya optado por seguir el protocolo de contención,
puesto que si no las consecuencias económicas y paisajísticas
que tendría para nuestras islas, que son un territorio limitado,
serían demasiado graves, y pienso que es importante que se
haya tomado esta decisión.

Queremos agradecerle también que se hayan aumentado los
controles, y la importancia que ha comentado el Sr. Conseller
sobre seguir líneas de investigación y aumentar el control en
origen de las exportaciones de plantas, que creo que es algo
que debe ser fundamental.

Las dos preguntas que tengo para hacer al Sr. Conseller son,
una, en relación a la investigación, si podría explicar un poco
más qué lineas de investigación pensáis seguir o estáis
siguiendo para evitar la extensión de esta plaga, y qué
previsiones tenéis para ver si se puede evitar que llegue la
bacteria a Menorca y a Formentera. Y la otra son los 21 casos
que tengo entendido que se han detectado en Ibiza qué
protocolo se ha seguido allí y cómo está el tema ahí en Ibiza
sobre esta bacteria.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Limones. Ara contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. Primer de tot agraesc, i crec que és
important, el fet que tot aquest parlament mostri el seu suport,
o que els diferents grups mostrin el seu suport a una actuació
d’aquest govern, que creim que feim amb consens el que ens
demana el sector. I no creguin que ho feim per por; hem donat
la cara, donam la cara per un repte que és important, un repte
que hem d’afrontar amb serenor, un repte que ens durà molta
feina, que ha vengut per conviure amb nosaltres durant molt de
temps. La solució on és d’avui per demà, serà una feina que
començarà aquest conseller, que seguirà el conseller que vendrà
darrere, que seguirà el següent conseller. Per tant és una feina
que entre tots hem d’afrontar amb serenor, amb continuïtat,
perquè no és un problema que s’eliminarà d’avui per demà, i on
tots tenim molt a dir. 

I evidentment la investigació, el coneixement, hem de
generar aquest coneixement. Com deia al principi la plaga, el
bacteri, actuarà diferent. Hem de saber quines a varietats els
afecta més, si les varietats de les Illes Balears afrontaran el
repte, si seran més resistents o manco resistents. Haurem de
redirigir les nostres plantacions, saber aquelles espècies que
s’han adaptat millor, i anar cap a aquest escenari de
convivència.

Deman disculpes si al principi de la intervenció no he fet
referència a altres illes i m’he centrat en Mallorca. Si em
permeten farem una breu reflexió. A nivell biològic els vectors
sí que tenen capacitat d’arribar d’Eivissa a Formentera. Aquest
fet, que a nivell biològic sigui possible per la distància menor
que hi ha entre Eivissa i Formentera, ha fet que ja actuem,
entenent que des del Govern coordinarem l’acció de tots els
consells insulars. He de recordar també que part de les
competències en agricultura estan transferides i per això actuam
de forma coordinada. El dia que donàvem explicacions al
sector de la majoria de positius vaig estar acompanyat per
diferents representants dels consells perquè és una feina que
entre tots haurem d’afrontar. A Eivissa tenim tot un conjunt de
positius detectats, ja per prevenció es va eradicar, recordin
vostès que part dels positius varen ser en plantes ornamentals
en el consell. 

I també la informació s’anirà gestant constantment. Jo ara
estic compareixent aquí i ara és la informació de què es
disposa, però evidentment els laboratoris van fent feina, van
generant diferents positius, van generant nova informació que
anirem transmetent, en aquest sentit que la cadena és aquesta,
és a dir, s’agafa una mostra, arriba al laboratori, s’analitza per
part del nostre laboratori, i aquests resultats són comprovats pel
laboratori de referència. A partir d’aquests moments,
evidentment, en espècies que ja hem detectat els positius, a
llocs on sabem que hi ha positius, els nostres resultats del
nostre laboratori ja ens donen suficient seguretat per actuar,
però evidentment amb noves espècies, a nous indrets, sempre
esperam la confirmació del laboratori de referència. I entenguin
que és per un principi de precaució; aquest conseller té la mala
sort o la “daixona” que ve del món de la ciència i respecta molt
el protocol dels temps. Quan tens un protocol, se segueix
aquest protocol, és a dir, es cull una mostra, s’analitza pel
nostre laboratori, el laboratori de referència confirma, i llavors
es comunica la informació, i amb aquesta sistema anirem fent
de màxima transparència.

Vostès tenen ara mateix tot el llistat de les espècies que els
hem dit, tota la informació està penjada a la nostra web, les
nostres presentacions estan posades perquè tothom tengui la
informació de primera mà. Intentam ser el més didàctics
possible; ara presentarem un guió de preguntes i respostes
perquè la gent tengui aquesta informació, però evidentment
constantment es va generant informació, per tant, no estarem
cada dia donant el llistat de positius o trametent la informació,
sinó que quan es produeixi un fet diferencial o quan... cada tant
poder anar trametent-la.

Dit això, també... evidentment, com podem actuar, quin és
l’horitzó aquest de la convivència? Evidentment es fa una
forta... el gran pes ve cap a la investigació, saber què hi ha, és
a dir, el que fan als Estats Units és investigar, saber quins són
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els vectors, com actuen aquests vectors, per això nosaltres ja
ens hem posat en contacte amb la Universitat de les Illes
Balears per aquest coneixement que s’ha generat a nivell
mundial, idò l’hem d’adaptar a la nostra realitat, saber si els
vectors que nosaltres tenim aquí, ja sabem que en tenim de
comuns, però tal vegada en tendrem d’altres que seran més
importants, quan aquests vectors estan al medi natural, quan
s’ha d’actuar sobre aquests vectors i així aquest coneixement
ens durà... bé, és més ciència aplicada, ara tenim un
coneixement bàsic i hem de fer una ciència aplicada al cas
concret.

A Estats Units fan això, investigació, replantacions, és a dir,
aquestes explotacions són més vives i duen un gir productiu,
per tant, tal vegada nosaltres aquí tenim plantacions que ja no
estan en producció, que són plantacions tal vegada més velles,
que han tengut un major impacte perquè la seva salut o la seva
capacitat de reacció davant un bacteri és menor que a una
plantació jove, a una plantació sana, a una plantació amb
producció, vull dir, això és un poc l’experiència que ens ve
d’Estats Units i evidentment hem valorat la productivitat. Aquí
alguns d’aquests a un moment donat canvien les plantacions
perquè ja saben a partir de quin any té una rendibilitat major o
menor i actuen amb aquests criteris molt economicistes perquè
ells tenen unes plantacions, de vegades (...), que tal vegada
nosaltres aquí aquest criteri tan economicista no el podem
aplicar perquè també té uns altres valors com paisatge, com a
entorn.

En vinyes ara mateix no tenim cap positiu, sí que en vinya
he de dir que el sector exportava tot el tema de les mudes per
fer uns empelts, que ho duia a la península, i es podia veure
afectat, podia ser l’únic que en concret per aquesta tasca, i ja el
sector econòmic... ja hi ha empreses que es desplacen a les Illes
Balears, divendres hi ha una presentació, i per tant, allà el
sector privat donarà les explicacions de com s’han adaptat a
aquesta nova realitat, aplaudir la iniciativa i donar-hi tot el
suport, però ara no en tenim, seguim investigant.

I sobretot també farem mostrejos a les zones més sensibles,
vostè m’ha parlat de les oliveres, jo li puc parlar també d’on
tenim els nostres bancs de llavors, d’on tenim les nostres
col·leccions, lloc així que són més sensibles, evidentment hi
haurem de fer un esforç d’identificar, la col·lecció de figueres,
per exemple, que (...) tenim a Llucmajor, escolta, què passa allà
devora perquè no volem que ens arribi a aquests llocs més
sensibles, evidentment això ho hem de seguir.

Partides, doblers, vostès parlaven de recursos. Evidentment
el pressupost de la Conselleria d’Agricultura ara fa front a
aquesta nova situació i s’han de redirigir tots els recursos
necessaris. Hem començat amb un contracte ara mateix amb
TRAGSA de 250.000 euros. TRAGSA és una empresa pública,
és un mitjà propi, actua com si fos l’IBANAT, és una empresa
estatal, però li podem donar una encomana de feina com li
podem donar a ABAQUA o com li podem donar a SEMILLA
com li podem donar a... etc., és una gent que té experiència, té
equips humans, té els mitjans necessaris per ajudar i la tasca
bàsicament vendrà a reforçar els laboratoris, vendrà a fer
aquesta arrabassada d’arbres infectats, així tendrem el control
clar que tenim un positiu al laboratori confirmat i aquesta
empresa pública eliminarà aquell arbre i tendrem el control de

tota la cadena d’una manera clara i després podem explicar
com ho hem fet.

I transparència, tota, tota la informació i tota la que vulguin
i pos la meva disposició, tot el meu equip... perquè vostès facin
totes les preguntes que facin falta i quan vulguin, però els dic:
és una informació que serà dinàmica, que s’anirà generant, cada
dia hi haurà novetats, evidentment cada dia... idò, un dia
presentarem un fulletó, l’altre presentarem una activitat, l’altre
dia hi haurà... uns nous elements, més informació. Ara donam
els positius quasi, quasi cada setmana, evidentment passarem
en un moment a donar la informació cada mes, però tota la
informació que vostè vulguin, perquè estiguin al nostre costat,
evidentment, que la tendran com no podria ser d’altra manera.

Protocols especials, ja li ho dic, seran per a aquestes zones
concretes.

Menorca. A Menorca ens preocupa la situació i el consell,
qui el competent en sanitat vegetal o qui la desenvolupa, va dir,
ens va comunicar que tenien simptomatologia visual del que ja
havia passat, creien que pels símptomes hi podia haver positius.
Arran d’aquesta comunicació per part del Consell de Menorca
vàrem enviar els nostres tècnics, he de dir que els nostres
tècnics ja tenen una experiència, evidentment cada dia saben
més quins són els símptomes, cada dia fan una recerca més
dirigida, és a dir, amb menor esforç tenim major capacitat de
detecció.

Estam a l’espera de resultats, es varen agafar mostres,
aquestes mostres s’han analitzat pel nostre laboratori, són
enviades al laboratori de referència per tenir els resultats, quan
tenguem els resultats actuarem, és la primera passa. 

Creim que hem actuat de forma clara, hem d’entendre que
l’Estat fa una mesura i nosaltres també fem una mesura de
protecció cap a la península, en el cas que només sigui a les
Illes Balears intentam protegir la península perquè no li arribi,
és una reacció normal i prenem una mesura contundent i clara.
Evidentment aquesta mesura és la informació, s’anirà regulant.
Ara hem pres una mesura clara, neta i dura, si la informació ens
diu el contrari, referíem la mesura, però, cregui’m, si ja hi ha
els indicatius visuals que el mateix consell de Menorca ha
reconegut, els tècnics han fet la visita de camp i han (...)
aquestes mostres, creim que pel fet... a Menorca estam a
l’espera de confirmació, que els tècnics ens diran i en aquestes
actuarem.

És a dir, un poc la possibilitat, vostè, Sr. Castells em
demanava la possibilitat, lamentablement crec que la
possibilitat és molt elevada, que hi hagi el Xylella a Menorca,
crec que seria enganar-nos no dir-ho, la possibilitat és elevada
i actuam en conseqüència, si ens equivocam haurem pecat de
massa contundència i ja m’agradaria equivocar-me per haver
estat massa contundent i si hem de rectificar, rectificarem.

Evidentment, com he dit totes aquestes mostres, tota
aquesta informació l’anirem donant i l’anam compartint amb el
diàleg constant amb el consell que és el que ens va passant les
mostres que nosaltres analitzam.
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Sr. Jaume Font, vostè m’ha fet una sèrie de preguntes
concretes i clares i jo intentaré donar respostes també clares.
Recursos, 250.000 euros en un contracte de TRAGSA, estam
intentant posar més gent al laboratori a través de SEMILLA,
del pressupost propi d’aquesta conselleria. Evidentment
començam en una fase inicial posant, desviant tots els recursos
necessaris de la Direcció General d’Agricultura, però si no
basten n’hi haurem de posar d’altres bandes, així de clar. El que
és ràpida és l’actuació, és a dir, ara hem de començar a eliminar
aquests positius i ja tenim aquest contracte fet amb TRAGSA
que serà ampliable i serà dotat amb els recursos necessaris per
tirar endavant. Crec que això és clar.

Des de quan disposa aquest conseller de la informació?
Aquest conseller disposa de la informació des del moment en
què el laboratori nostre li confirma que tenim el primer positiu
a Porto Cristo, aquest dia se’m diu de forma oral: escolta, el
laboratori, la persona que ha fet l’analítica... em transmeten la
informació. Evidentment esperam tenir la comprovació del
laboratori de referència, entenguin vostès que és una
informació dura per al sector; en el moment donat que es té la
informació, que tenim el confirmat per part de Madrid, es
convoquen a primera hora les organitzacions agràries per dir-
los-ho i després als mitjans de comunicació per dir-ho a
tothom, perdoni, organitzacions agràries, denominacions
d’origen, Feim Verd, que és la patronal dels viveristes, i a
tothom perquè tenguin la informació, des del moment que
nosaltres tenim la confirmació del positiu per part del laboratori
de referència.

Entenguin que en aquest lapsus nosaltres, hi ha un temps de
tècnica, de fer feina, d’aplicar i després de comunicar. El
primer per a nosaltres és la tasca constant que fem, després
comunicam quan en tenim la certesa. Evidentment m’hagués
encantat, m’hagués agradat molt que el nostre laboratori
s’hagués equivocat, però no, no va ser així i, evidentment, així
ho vàrem haver de transmetre. Per tant, ja li ho dic, tota la
transparència.

Vostè deia, les portes, és veritat, no controlam les portes del
nostre país, en això coincidim, no controlam les portes del
nostre país, per tant, tenim un problema. I tampoc... el control
també ha de ser... és a dir, del que ens arriba a Europa, hem de
pensar que aquesta plaga s’ha estès a nivell mundial, començà
als Estats Units, Califòrnia, fa més d’uns cent anys, va baixant
pel continent americà, d’aquí fa un bot a tota Iran, Iraq, Àsia,
d’Àsia es transmet cap a Itàlia, Itàlia, Sud de França i
Alemanya i després ens arriba aquí. Això és un poc la
propagació a nivell mundial d’aquesta plaga.

I evidentment aquí han fallat els controls fronterers, els
europeus, és a dir, això és una cosa que tenim delegada, els
controls així, les primeres entrades de materials, és a dir, molt
d’aquest... bacteri va lligat a la planta del tabac, de la planta del
cafè,  perdonin, per tant, moltes entrades, el problema ens ve
quan ja ens arriba a Europa i Europa és conscient al 2013 que
té aquesta presència, aquest bacteri i comença a aplicar el
protocol que s’ha de cercar a partir del 2014-2015.

És a dir, abans, ara, a dia d’avui, tenim la certesa que era el
d’abans, però és que abans no hi havia el protocol i no es
cercava, i el que no es cerca, no es troba, però perquè

probablement Europa ni era conscient que ja tenia aquí el
problema. 

És a dir, nosaltres, des d’ara, sabem, tenim els indicis, tenim
aquestes imatges que hem cercat d’ametllers que estaven
afectats, que tal vegada la gent confonia amb temes de secà i
que ara ens ha coincidit que és positiu. Per tant, és una
informació que disposam ara i que hem elaborat i transmetent
en el moment que la tenim. Crec que en el món científic es
consideraria una imprudència si la transparència que tenim
informació que disposam, informació que donam al públic. 

Em feien altres preguntes, el primer paper crec que he
contestat. Tenim aquí, s’aporta, molt important, la informació
quan s’inicia la plaga, és a dir, 2013 arriba a Europa, 2014-
2015 s’inicien els protocols, aquest conseller té informació des
del moment que el laboratori dóna la confirmació, el nostre
laboratori, i, evidentment, aquí posam en marxa tots els
elements.

Hem de generar el coneixement, Sr. Font. Vostè ha dit que
teníem el tema dels cirerers, el tema dels ametllers, no sabem
si tot aquest... és un debat tècnic. Evidentment com a conseller
no em toca entrar, tal vegada Vicenç Vidal ambientòleg
qualque dia entrarà en aquest debat, però és un debat tècnic; és
a dir, ara mateix no sabem si aquests indicis d’aquestes
malalties que tenien aquests arbres emmascaraven darrera el
bacteri o el bacteri ha estat oportunista. Això és un debat que
és tècnic, que els tècnics ens aclariran i ens diran que ha estat
abans l’ou o la gallina. Vull dir, això ara mateix és un debat,
s’ha de tenir, però l’important és que creim, vaja, la certesa, ja
ho diu el Col·legi de Biòlegs, aquest control de fronteres,
aquesta certesa de cinc anys que és aquí, nosaltres dèiem des de
2012, que complim les condicions per declarar la contenció i
amb aquestes hem de fer feina tots.

I esper comptar amb el suport d’El Pi, amb la seva
influència, i evidentment a tots ens ocupa la preocupació pel
Xylella. Vostès varen fer la iniciativa en el Parlament, hi va
haver tot aquell debat, però evidentment a tots jo crec que a
tothom que ha tengut una mica de contacte amb el sector agrari
coneixia de la preocupació pel Xylella, pel que havia passat a
altres indrets.

És evident que no és fàcil, Sra. Campomar, sortir a donar
aquesta notícia al sector, és a dir, explicar, és a dir, donar la
informació, però és necessari, crec que el que hem de fer, la
millor de gestionar és donar tota la informació i explicar-ho i
explicar-ho amb certesa per no generar tampoc confusió. És el
que hem intentat, si en qualque cosa ens hem equivocat
demanarem disculpes, però crec que hem fet aquesta feina
d’intentar comunicar, transmetre. I també entenc que de
vegades la gent fa intervencions que aquí crec que tots hem dit
de generar, la falta d’informació fa que tal vegada
organitzacions a nivell estatal han fet reflexions inoportunes,
que després quan ens hem posat en contacte, que evidentment
hem fet tota aquesta roda de contactes amb la consellera
catalana, amb la consellera valenciana, les organitzacions
agràries d’aquí, de les Illes Balears, em consta que totes parlen
amb els seus amics i coneguts, diputats de diferents partits que
ara han fet, tal vegada, declaracions desafortunades, quan
parles amb ells i els informes és manca d’informació o manca
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de coneixement. I sobretot si no aconseguim aquí a les Illes
Balears, que complim amb totes les condicions objectivament,
l’impacte econòmic a la península, si alguns dels que
demanaven segons quins tipus de medicina se l’aplicassin a ells
quin impacte tendria, crec que evidentment això ha fet una
reflexió, crec que tal vegada aquelles primeres notícies que
donava el sector a nivell de península ara s’ho ha repensat i està
al costat de les iniciatives que adoptam.

Evidentment, també contactes amb eurodiputats hem fet,
hem donat la informació i, evidentment, ells han generat aquest
corrent d’opinió, que és el que els demanava. La feina dels
polítics ara mateix és fer aquest corrent d’opinió favorable a un
fet tècnic que complim i que no s’actuï per pànic, actuam no
per pànic, per convicció. Vàrem actuar d’una manera
contundent? No, el següent, és a dir, vàrem fer cremar 2.000
plantes, és a dir, vàrem destrossar un viver i ho vàrem fer
perquè teníem la convicció que aturàvem la plaga en aquell
moment. És a dir, no ens despentinarem per actuar de forma
clara i dura, però amb serenor, fent les feines com toca, amb
criteris tècnics i saben que el que fem està ben fet. 

Expressaven aquesta idea dels indicis, clar, això és
coneixement que generam ara, és a dir, és ara que reflexionam,
ara que tenim positius del Xylella, si el que vèiem en aquell
moment era Xylella o no. Surten informacions i surten indicis
i els tècnics fan tota la seva feina d’estudis i ens generen
informació i amb la informació de què disposam ara,
gestionam. Tal vegada d’aquí uns mesos tendrem més
informació i canviarem el criteri de gestió, això és una passa
que es farà i que elaborarem. Indicis que ens donen la manera
que hem fet ara, no es preocupin, és vera que he parlat sempre
d’actuacions de fitosanitaris o d’actuar sobre el factor,
evidentment l’agricultor o cada un fem un consens tècnic,
estam amb les associacions de defensa vegetal i amb les
associacions d’agricultura ecològica i amb diferents experts.
Hem fet aquest protocol de recomanacions amb cada tipus
d’agricultor de com pot actuar, què pot fer, com pot lluitar
contra aquest vector. Ho durem, informarem l’Estat perquè
també validin aquests protocols i trametrem la informació. És
a dir, no només hi ha tractaments sanitaris que no són només
segons quins, com vostè tenia dins el cap, però evidentment
s’ha d’actuar i hi ha diferents maneres d’actuar i actuar
fitosanitàriament depenent dels productes cadascú emprarà el
que s’ajusti més a la seva necessitat.

Contenció, contenció i contenció és la pregunta que hem dit
i pressió a la península. Sí, pressió a tots els sectors que estan
implicats en aquesta decisió. Això ho hem de fer entre tots, crec
que aquí ens hi trobarem, crec que s’ha de... és a dir, com a
vegades aquests dies desgraciadament el renou fa que altres
coses siguin notícies, amb això crec que tots hi estam d’acord.
Per tant, hem de fer... tots hem d’utilitzar tots els canals
personals, de partit, d’organitzacions agràries, d’universitats
que generen coneixement, tots els canals són vàlids per
transmetre aquest missatge.

La visita d’Europa per juny, que veig que ha generat
expectació i preocupació, és el que es desprèn del protocol. És
a dir, des del moment que nosaltres comunicam i faig la
resolució on declar que tenim un positiu a Portocristo, des
d’aquell mateix moment, evidentment Europa ha de venir a fer-

nos una auditoria. És causa-efecte directa, no... i el termini...
no, això tot està establert que ells vendran a controlar una
auditoria que hem fet i vénen per l’inici, per Portocristo.
Evidentment, aprofitarem per tot plegat, però l’inici va lligat,
és a dir, des del moment que donam un positiu per un tema,
com és el Xylella fastidiosa Europa ho ha de venir a auditar.
Què mirarà? Escolta!, en aquest cas si hagués estat Portocristo
miraria que vàrem posar els senyals, que vàrem (...) els vectors,
que vàrem eliminar les plantes correctament, tota aquesta
documentació que hem generat, tota aquesta informació
controlarà que ho hem fet bé. Com quan retem comptes, quan
ve un auditor econòmic que mira els comptes a algú, idò, per
això, vendran i ens revisaran com hem actuat i que ho hem fet
correctament. Per això ja veníem pel fet del primer. 

Evidentment, crec que ara aquests experts, és a dir, les
visites que tenim del ministeri que han vengut i ho veuen és un
canvi de reflexió, han de veure la realitat. És a dir, fins ara
sempre lluitàvem o els protocols ens marcaven vigilar els
gardens i la porta d’entrada quan ho tenim en el medi natural.
Per tant, aquest canvi de paradigma també ha estat molt
positiva la visita perquè els tècnics ho han vist, ho han
comunicat i així faran feina de la mà entre tots, els experts i tota
la comunitat científica que ens pugui acompanyar. 

A Menorca evidentment informam i tendran el seguiment en
el consell corresponent perquè tengui informació. 

Com deia, és una tasca que hem d’anar agafats de la mà,
que hem de fer feina junts, que informarem, que l’horitzó de
convivència és un horitzó desitjable, és un horitzó que haurem
d’aprendre, que farem ara les actuacions de contingència i de
contenció necessàries, que evidentment hem actuat amb serenor
i contundència i que actuam, actuam i actuarem, vull dir,
informant, fent les ordres d’indemnització per ajudar les
persones que (...) arbres. Ara mateix es desplegaran tot un
conjunt de mesures i tenguin per segur que hi haurà els recursos
necessaris per part d’aquesta conselleria per fer front a aquest
repte. 

Moltes gràcies.

Si m’he deixat qualque pregunta disculpin, però n’havien
fetes moltes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara comencen els torns de rèplica.
El Grup Parlamentari Popular té la paraula, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, pràcticament
està tot parlat i com bé ha dit vostè, que ve del món de la
ciència, sap que quan parlam de ciència hem de parlar de
ciència. És veritat que els pagesos diuen que aquesta malaltia
fa moltíssims anys que els cirerers la tenen, és veritat, com ha
dit el Sr. Font, i també és veritat que hi ha en el SIGPAC fotos
d’uns ullastres que estan molt secs a l’any 2009. I és vera que
va passar (...) només el 2012, tot això és vera. Per tant, aniríem
a cercar el Xylella ara fa 10, 12 o 15 anys. Bé, podem parlar de
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tot això, però l’important ara és que vostè té Xylella i això és el
que hi ha ara. Un temps es morien d’un mal dolent i ara saben
què és.

El Sr. Font ha parlat del PIF, del Punt d’Inspecció
Fronterera, res no té a veure que nosaltres tenguem el port aquí,
ens n’entra un per Holanda i dins la Unió Europea hi ha
llibertat de moviments, de mercaderies, de capitals i de
persones. Per tant, seria molt mal de fer, de fet aquí no podríem
posar traves si vengués ja d’un Punt d’Inspecció Fronterera,
però tot el que sigui controlar i mirar això està bé. El que passa
és que legalment quan ha entrat dins la Unió Europea és fotut.

El que queda ben clar és que vostè sap, i ho ha dit aquí com
a científic que és, que el Xylella, dia 6 d’octubre de 2016,
doncs ens va comparèixer aquí. I n’hi ha que diuen, perquè es
repeteix el mateix debat que amb la llengua blava, es morien
només les que estaven malaltes o les que estaven més dèbils.
Això era el que ens deia el Sr. Morro, i a nosaltres, que jo era
dins el sector en aquells moments. Bé de tot això es pot dir tot
el que s’hagi de dir, tot el que es vulgui dir, però la realitat és
que hi ha uns protocols que s’han de complir i nosaltres el que
hem de procurar és, com he dit abans, estar darrera el món
científic per estudiar i analitzar el que s’hagi d’analitzar i
sobretot darrera el món dels seus tècnics, perquè ens diguin què
s’ha de fer per controlar-la.

A partir d’aquí, ja li ho he dit abans, nosaltres estarem
totalment en línia amb el que es vagi fent tècnicament des de la
conselleria. I esperam i desitjam que a més sigui una feina que
doni uns bons fruits. Això és una cosa que és delicada, amb la
qual, vull acabar dient-ho així, hauríem de procurar no fer-hi
massa política, perquè si tots començam a posar uns unes fotos
i uns unes altres, dir una cosa i una altra, li farem un mal favor
a vostè, però sobretot a tot el protocol i el procés del Xylella.

Nosaltres en aquest cas procurarem, com li he dit, estar en
la línia del que es marqui per part de l’administració. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument perquè crec
que ha aclarit la immensa majoria de les nostres preguntes.
Només n’ha quedat una sense respondre, que és quant a les
relacions amb l’empresa TRAGSA, en quines condicions ha
contractat aquesta empresa, amb quins requisits i què se li
demana exactament. Ah! Ha contestat...

(Remor de veus)

Si pogués fer un resum s’agrairia.

I per la resta res, insistir en el suport en aquesta contenció,
contenció, contenció i que ens fastiguegi el menys possible
aquest bacteri. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Gràcies per les contestacions. Jo només després
d’haver sentit el meu company, només dir que no coincidesc
amb el Sr. Company, jo crec que el conseller no té el Xylella,
jo crec que tots tenim el Xylella, el té sobretot el sector agrari
i el té des de fa molts d’anys, i això és el que s’ha  demostrat i
no coincidim amb el Partit Popular en aquest punt.

Tampoc no coincidim, i amb això sí que coincidesc amb el
Sr. Font, que si tenguéssim el control dels ports, és vera que no
ho podríem impedir del tot, però almanco tendríem més marge
d’actuació del que tenim ara, per tant, amb això sí que
coincidesc amb el Sr. Font que seria preferible que poguéssim
tenir eines per tenir un major control sobre aquest tema.

I res més, res pus. Esper que aquest consens i aquesta
lleialtat de tots els grups i partits polítics que han manifestat
avui en aquesta cambra, realment sigui efectiu i es faci una
realitat perquè sigui en benefici, precisament, de tot aquest
sector, del nostre paisatge i de la nostra productivitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, per un temps de cinc minuts.
El Pi, el Grup Parlamentari El Pi, perdó, té la paraula el Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, vostè parlava de què havíem de tenir capacitat de
projecció dins un futur que haurem de conviure amb això,
d’acord, amb el bacteri, però crec que hi ha distints escenaris,
és a dir, hi ha el curt termini i mig termini, curt i mig, el curt és
dins el que actua; el mig és molt breu, se li confirmarà amb
l’auditoria del mes de juny; però a un llarg termini, i aquest no
sol estar massa mai dins els cervells dels polítics, perquè el seu,
el meu és més curtet, perquè hi ha les eleccions, etc. I aquí hi
ha un tema a llarg termini.

A mi m’ha agradat el que ha dit vostè, que, en tot cas
s’intervé sense cap mania. Perquè aquí hi ha dos sectors que
aquests darrers vint anys han fet un canvi espectacular a les
Illes Balears i és el sector de l’oli i el sector del vi. És de la
poca diversificació i qualque cosa més, dins el sector agrari i
qualque empresa que exporta planter de cactus, a molts de llocs
del món. Però els sectors potents que han arrelat importantment
aquests darrers vint anys són aquests dos, per la qual cosa el
llarg termini visualitza això. No li pos res en dubte del que
vostè fa, però jo crec que s’ha d’actuar..., vostè està actuant en
un curt termini, en un mig termini que li ve donat per aquest
curt termini i que li ve donat per l’auditoria, però després té un
llarg termini, i l’ha de planificar aquest llarg termini i ,si vol, en
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podem parlar un dia, perquè crec que és allà on hi ha la
grandesa del que es dirà d’aquí vint anys del que hem fet durant
aquest any 2016 i principis del 2017.

L’altra qüestió, vostè diu: seguiran molts de consellers; sí,
però el camí ha de ser l’encertat, el camí que agafem ha de ser
encertat i té a veure amb la resta del que li parlava. Perquè això
no és una qüestió de fe, això és una qüestió de ciència. Els
polítics normalment solem actuar des del coneixement de les
lletres, des de la ciència n’hi ha pocs, perquè a la ciència té (...)
i te poden trobar la demagògia. Per tant, hi haurà molts de
consellers, però no és qüestió de fe, és qüestió de ciència, és
una apreciació no té res més.

I ja apel·lant que vostè s’ha compromès amb la
transparència i tot això, jo el que li deman, li he demanat, vostè
diu: vaig tenir coneixement; jo li he demanat dues coses: quina
data té aquell primer paper on hi ha un funcionari o funcionària
que diu, tenc això, ho enviam al laboratori i després retorna i hi
ha positiu? I quina data té, la que vostè té, que hi ha positiu,
vostè o la conselleria, no té perquè ser vostè, jo ho tenc
claríssim això. Són dues dates.

I després una qüestió que té a veure amb el que li he
demanat també, vostè m’ha dit, 250.000 euros que hem posat
aquí a través de TRAGSA, em sembla molt bé, però jo li he fet
una segona pregunta que era: quins doblers necessita? Perquè
si hem d’anar a crèdit extraordinari, aquest Parlament si donam
suport a aquesta història, ha de donar suport a un crèdit
extraordinari per a aquesta qüestió i l’hauria d’estar debatent ja,
perquè aquest tema és molt greu, podem donar tranquil·litat,
però hem de menester mitjans, econòmics i humans, els humans
també són econòmics lògicament. Per tant, a part dels 250.000,
la pregunta és quins doblers necessita realment? Quin crèdit
extraordinari necessita? A més, jo crec que és una urgència que
en tot cas no es tracta de llevar doblers a altres conselleries,
sinó d’anar directament al crèdit extraordinari. Això és molt
greu, és molt greu! I no s’ha de tenir por, estam endeutats en
9.150 milions d’euros, si han de ser 9.200 que ho siguin, però
per a la tranquil·litat de les dones i homes que convivim a
Balears.

I una altra qüestió que li volia dir, no dubti, no dubti que,
així com El Pi va demostrar ser el primer grup que es va
preocupar d’aquest tema, no dubti que li donarem suport i
l’ajudarem, no ho dubti, la política no es tracta de fer política,
es tracta que el moviment es demostra caminant. Nosaltres ho
vàrem demostrar el dia de Santa Margalida de l’any passat.

Moltes gràcies, conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Menorca per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President i gràcies Sr. Conseller per les seves
respostes. A mi m’agradaria si fos possible, fer una estimació
de quan es poden saber aquests resultats, per l’experiència que
saben del que tarden des que s’envien les mostres fins que

s’obté positiu o negatiu, quan..., més o manco evidentment, no
li demano que em digui quin dia, però saber de quin termini
parlam.

De les seves respostes, entenc i assumesc que la probabilitat
de propagació és alta, però, no obstant açò, en funció de la
situació es poden anar modulant les mesures. Però com que ara
per ara encara oficialment no n’hi ha, de Xylella, a Menorca, li
deman, li insistesc sobre la pregunta que entenc que no m’ha
respost: que és quines mesures hi ha per al tràfic interior de la
comunitat autònoma d’espècies vegetals, perquè, com li deia,
jo la por que tenc és que es prenguin mesures perquè no hi hagi
el traspàs de les Illes a la península, i evidentment pens... no
només pel fet que a Menorca no hi sigui, fins i tot pens entre
Mallorca i Eivissa o entre Eivissa i Formentera, és a dir que el
control de ports i de trajectes interns entre les illes pot ser
també una mesura positiva per evitar la propagació o almenys
per evitar la intensitat de la propagació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Grup Mixt, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Gracias, conseller, por todas las
explicaciones que nos ha dado. Únicamente quiero comentarle
que me ha contestado que efectivamente hay recursos para
TRAGSA y para SEMILLA, o sea, para aplicar el protocolo;
pero también le comentaba si se tienen previstos recursos para
las pérdidas que pueda haber en el campo, por ejemplo para
una nueva repoblación en cuanto a olivos y almendros, o si se
tiene previsto un fondo por si acaso también empiezan los
viñedos o los cítricos, que también sabemos que aquí hay
agricultura bastante en este aspecto.

Y nada más. Muchas gracias por sus explicaciones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista per un temps de 5 minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo también quiero
agradecerle sus respuestas, Sr. Conseller, y comentarle -que no
lo había comentado antes- que desde nuestro grupo
parlamentario Socialista también tendrá todo el apoyo, no sólo
aquí en Baleares sino también en Madrid. Prueba de ello es que
hoy justamente en el Congreso nuestro compañero Pere Joan
Pons ha presentado una PNL sobre la Xylella en la que, entre
otras cuestiones, insta a que se realicen mayores inspecciones
y controles para intentar evitar la plaga y también intentar que
la Unión Europea nos conceda poder aplicar el protocolo de
contención y no de erradicación.

En este sentido en esta línea seguiremos desde aquí nuestro
grupo también apoyando todas las cuestiones que sean de este
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tema para poder intentar erradicar la plaga en la medida que sea
posible, y también desde Madrid en todo lo que nos necesite.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Contrarèplica per part del Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Vull agrair a tots els grups les seves paraules, i si em
permeten intentaré contestar les darreres reflexions a què potser
no havia fet esment abans.

Primer de tot gràcies al Grup Socialista. Avui es presenta
aquesta PNL perquè aclareix realment la postura de tot el grup,
i així desmenteix alguns comentaris desafortunats d’alguns
companys que hem viscut. 

Evidentment també, quan dèiem recursos, Sra. Olga
Ballester, vostè ha demanat i crec que ha tocat un tema que
potser no he explicat prou. Tenim un esborrany d’una resolució
on haurem d’indemnitzar les persones a qui arrabassem un
arbre per les pèrdues (...) pel valor d’aquell arbre; evidentment
estam regulant, s’haurà de tabular, hi haurà d’haver..., els
tècnics hauran de determinar; no és el mateix una olivera en
producció que una olivera ornamental, que una planta
aromàtica... Evidentment s’hauran de fer unes tabulacions,
s’haurà d’establir una indemnització i indemnitzar la persona
perquè li estam arrabassant una planta per un bé comú, que és
evitar l’extensió d’aquesta plaga. S’està fent feina en aquest
esborrany, es posaran els recursos necessaris per complir
aquesta resolució i en aquesta feina estam. Ara mateix pensin
vostès que estam desplegant tot un conjunt de mesures de
forma simultània. 

Crec que ha aixecat molta passió el tema de TRAGSA.
Intentaré explicar-ho. TRAGSA és una empresa pública de
l’Estat. TRAGSA és una empresa que com que és un mitjà
propi de l’Estat és com si fos una empresa de la casa,
funcionam amb un vincle directe, no hem de fer un concurs, i
això ens agilita el fet de poder començar a actuar. TRAGSA a
més es crea per temes agraris; en la seva història ha intervengut
sempre en temes agraris, té el capital humà i ens permetrà
començar a arrabassar de forma immediata les plantes que
s’hagin de fer. Per tant és una encomana oberta, començam
amb aquesta xifra de 250.000 euros, i, Sr. Font, no dubti que
tocaré a les portes necessàries pels recursos. 

Hem d’establir quins són els recursos necessaris. Plantegi
que vostès ara han mostrejat d’una forma molt intensa, quasi
quasi la majoria de positius del centenar que tenim és de la
zona demarcada, és de la zona de Portocristo, però ara hem de
començar a estendre el nostre mostreig a altres zones on no
tenim aquesta intensitat. Amb aquesta informació després
podrem calcular realment els recursos necessaris. Però vostè ho
ha dit bé, vull dir que aquí darrere hi ha d’haver els recursos
que siguin necessaris. A la conselleria és una prioritat, i ara
mateix ja li puc dir que tots els doblers de la Direcció General

d’Agricultura s’han desviat o es desviaran cap a aquestes
mesures, que si hem de demanar fons de contingència demanam
fons de contingència, i si he de venir al Parlament a demanar
doblers vendré al Parlament a demanar doblers, el que faci
falta. En això crec que ens hi trobarem.

Els terminis, Sr. Castells, vostè ha demanat un poc els
terminis de com anàvem. És una realitat que vivim en directe,
és a dir, aquest conseller crec que ha volgut comparèixer
l’abans possible perquè vostès tenguessin la informació el més
ràpid possible. Per tant la informació s’està elaborant. Nosaltres
tenim els nostres resultats, els tendrem en aquests dies, s’envien
a Madrid..., jo crec que la setmana que ve tendrem els resultats
i parlarem de Menorca. Per tant vostè em plantejava un
escenari que la setmana que ve li podré explicar, dimarts,
dimecres que ve, esper, quan ens vegem al Parlament, li podré
dir exactament com està la situació. Entengui vostè que
actuarem amb precaució, tenint les confirmacions, i, com deia,
aquest protocol que tenim ara, és a dir, les noves zones, noves
espècies, sempre esperarem a tenir el laboratori de referència;
a zones on ja tenim positius que tenim detectats i en espècies
que ja tenim detectades donarem per bons els resultats dels
nostres laboratoris. Per tant estam en aquest moment d’espera
per a Menorca, que es varen recollir les mostres i tendrem els
resultats, i en funció d’aquests anirem actuant.

Tràfic interinsular. De fet la majoria de material a Menorca
entre per Barcelona, no entra a través de Palma; la majoria de
material que arriba de Palma cap a Menorca sóc jo
l’exportador, és a dir, és l’IBANAT que envia planta cap a
Menorca per temes de plantacions i reforestacions i material
vegetal. Per tant les nostres plantes estan controlades amb
passaport sanitari i amb tota la regulació. Però evidentment
també amb aquest tràfic hem demanat la col·laboració de la
Guàrdia Civil; vàrem fer una reunió amb la delegada del
Govern la setmana passada, que m’acompanyaven l’assessor i
el director general, i on vàrem plantejar com podem coordinar
els nostres cossos: agents de medi ambient, Guàrdia Civil...,
tothom, per intentar controlar. De fet la Guàrdia Civil ja va
actuar amb un exemple que va sortir pels mitjans de
comunicació, aturant unes oliveres que no duien el passaport
fitosanitari en condicions. Per tant s’estan donant els primers
fruits d’aquest diàleg; això va ser just abans de la reunió, però
si en aquesta línia ja varen començar esperem que ara no aturin.

Com deia el Sr. Font, curt, mig i llarg termini; m’ha agradat,
ho he de reconèixer, aquesta expressió. Com diria un
picapedrer jo estic posant els fonaments, estic posant els
fonaments del que serà la política de lluita contra el Xylella.
Vostès m’han d’ajudar a fer uns fonaments sòlids perquè
aguanti el que ha de venir després; hem de fer uns fonaments
forts, uns fonaments clars, nets, de quina política volem fer per
al Xylella, perquè Califòrnia ha anat a un horitzó de
convivència, l’ha marcada, la línia final, i ha orientat la seva
investigació per saber quines varietat eren més resistents, ha
orientat les replantacions com s’havien de fer, ha orientat el
coneixement dels pagesos cap allà. Això és el futur, cap a on
anam. Ara actuam amb el protocol de contenció fins que
Europa ens digui com ho hem de fer i anirem fent a poc a poc,
però crec que estam fent els fonaments, que com més
consensuats, més estables seran per en el futur fer aquest camí
que ha de ser la lluita contra la plaga.
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Les necessitats s’aniran determinant moment a moment i
s’aniran ajustant. Evidentment si vostè em demana que
calculem les necessitats a dia d’avui li dic les necessitats que jo
conec. La setmana que ve, en tenir els resultats de Menorca, les
necessitats desgraciadament hi ha probabilitat que es vegin
incrementades, la necessitat de doblers, per anar actuant. El que
vull que tengueu clar és que des del moment zero ja estam
actuant, i darrere anirem posant els mecanismes i els doblers
que facin falta, començant per qualque cosa, que és el que
tenim de forma immediata, 250.000, que és el més ràpid que
hem pogut moure en un segon. Si d’aquí a un mes hem de
moure més doblers es mouran més doblers, una cosa darrere
l’altra, amb serenor i amb contundència.

Com vostè deia, el tema dels ports i els aeroports, Sra.
Campomar, és un tema de debat, un tema de debat constant, i
no només pel Xylella sinó per totes les invasores, per tot el
tema d’altres plagues que anam tenint, i en aquest esper que
tots facem un pensament i demanem els majors controls i
demanem majors actuacions en el futur.

Sr. Jarabo, crec que ja li he explicat el que era TRAGSA;
si no després en parlam i... total transparència en aquest tema.

I, com deia, Sr. Company, aquest conseller no té el Xylella,
el tenim tots, i aquest conseller és el que ha detectat el Xylella
i el que ha donat la cara i ha explicat que hi havia Xylella. És
un punt que m’agradaria deixar ben clar. És a dir, a les Illes
Balears hi ha una plaga de Xylella que ha declarat aquest
conseller. El debat tècnic dels indicis..., no hi entraré; és a dir,
ara hem de fer front a una situació i aquest conseller actua
davant una situació i anirem fent feina, i esper i agraesc
l’oferiment real de fer feina de la mà.

I esperem que tota la informació de tots aquests dies, perquè
s’anirà informant i anirem donant tota la informació. I els
convit a visitar la web del servei (...) vegetal, els convit a fer-
nos totes les preguntes que vostès considerin necessàries per fer
el que deia, el joc, el moment dels polítics ara juga a intentar
convèncer, acompanyar-nos perquè l’Estat i la Unió Europea
ens declari com a zona de contenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, volem agrair la presència
del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i dels
seus acompanyants.

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