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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President, Núria Riera substitueix Rafael Nadal.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Josep Ferrà substitueix Biel Barceló.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Sílvia Limones.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix Carlos Saura.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Antoni Camps.

EL SR. PRESIDENT:

El representant del Grup Parlamentari El Pi en aquesta
comissió és el Sr. Josep Melià.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò és evident que substituesc el Sr. Pep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 11147/18, de la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada a
iniciativa pròpia, per tal de retre compte del conjunt de
les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
situació d’emergència provocada per les inundacions a la
zona del Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, sol·licitada a iniciativa pròpia,
segons escrit RGE núm. 11147/18, per tal de retre compte del
conjunt de les actuacions del Govern de les Illes Balears
davant la situació d’emergència provocada per les inundacions
a la zona del Llevant de Mallorca dia 9 d’octubre de 2018.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, Sra. Catalina Cladera i Crespí, acompanyada de la
Sra. María Begoña Morey i Aguirre, secretària general; del Sr.
Pere Perelló i Payeras, director general d’Emergències i
Interior; del Sr. Vicent Soria i López, director de l’112; del Sr.
Antoni Bernat i Girart, cap del Departament d’Emergències;
del Sr. Joan Pol i Pujol, cap del Servei de Coordinació

d’Emergències; del Sr. Albert Travesset i Company, cap de
premsa, que no sé si ha arribat, sí ha arribat; del Sr. Daniel
Álvarez i Rodríguez, assessor de premsa; del Sr. Alex
Fernández i Lombardo, assessor parlamentari, i de la Sra.
Xesca Carreras i Fiol, cap de gabinet.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal de fer l’exposició oral,
sense limitació de temps.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President, bones tardes senyores i senyors
diputats. Vull dedicar les meves primeres paraules d’aquesta
compareixença a les víctimes d’aquesta tragèdia, 13 persones
han perdut la vida a conseqüència de la torrentada que va
assolar sobretot el municipi de Sant Llorenç, però també els
nuclis de Son Carrió, s’Illot, Capdepera, Artà, i sobretot l’àrea
de Canyamel, perdonau, l’àrea de Canyamel és de Capdepera,
Manacor i Son Servera. He tengut ocasió de fer-ho
personalment, però reiter el meu condol per a les seves
famílies.

També vull transmetre tot el meu suport i ànim a totes les
persones que s’han vist afectades per la torrentada, l’aigua
desbocada que va entrar a centenars de cases i va provocar tot
tipus de danys estructurals i materials. 

D’altra banda, també vull destacar la feina dels
professionals de tots els organismes que han participat en les
tasques de rescat, auxili, salvament i reconstrucció que s’han
fet dins el Pla INUNBAL al Llevant de Mallorca. Personal de
tots els nivells d’administracions local, insular, autonòmica i
estatal, que han demostrat un cop més quina és la importància
de poder tenir uns serveis públics de qualitat, preparats per
prestar l’ajuda als ciutadans en qualsevol moment i en
qualsevol circumstància.

Vull posar en valor també l’enteresa de batles i regidors de
les localitats afectades, que en els pitjors moments d’angúnia
i de perill per als seus ciutadans, han demostrat una gran
temprança en la gestió d’aquesta catàstrofe.

La tragèdia que hem viscut al Llevant només ens ha deixat
un consol, ens ha permès comprovar fins a quin punt la
societat balear està disposada a ajudar a qui ho necessita sense
esperar res a canvi. Les demostracions de solidaritat anònima
de més de 2.000 voluntaris civils i empreses, que han
participat en la reconstrucció de l’àrea afectada han estat
emocionants. Els voluntaris  han demostrat valors de
solidaritat, d’unió i cooperació en moments de gran dificultat.
Aquest exemple ens obliga com a responsables de les
administracions públiques, a estar a l’alçada de la societat de
les Illes Balears. 

És el moment de la reconstruir la normalitat perduda fa
dues setmanes i també analitzar i revisar tot el que ha passat,
fer passes endavant i adoptar les mesures que siguin
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necessàries. En aquest sentit i fins ara he de reconèixer i
agrair el sentit  de responsabilitat i seny que han demostrat
totes les forces polítiques representades avui aquí en aquesta
comissió.

Aquest és el motiu de la meva intervenció avui a la
Comissió d’Hisenda, quan s’acompleixen just 15 dies dels
fets, avui just fa 15 dies, retre compte de les actuacions
realitzades per part del Govern en relació als fets succeïts a la
comarca del Llevant de Mallorca, més en concret en els
municipis de Sant Llorenç, Artà, Capdepera, Manacor i Son
Servera, arran de l’episodi d’unes pluges intenses que es van
produir durant l’horabaixa del passat dimarts 9 d’octubre i
l’activitat desenvolupada a la zona durant els dies posteriors.

És cert que encara no disposam de tota la informació
recollida durant aquests dies i les conclusions que se’n puguin
derivar. Però no és menys cert que la societat mereix una
explicació dels fets i el meu paper avui és, a la llum de les
dades que començam ja a manejar, iniciar un debat públic
constructiu honest, per poder gestionar millor fets com els de
dia 9 d’octubre.

El passat dia 9 d’octubre a la comarca de Llevant ens
trobam davant d’un episodi de pluges extraordinari, d’una
virulència extrema i una concentració temporal i especial molt
delimitades dins d’una àrea relativament petita, a l’extrem
oriental de l’illa de Mallorca. Així ho han reconegut els
experts.

A Balears l’ens responsable d’emetre avisos i prediccions
del temps és l’Agència Estatal de Meteorologia, l’AEMET, a
partir d’ara AEMET. L’AEMET no té dades exactes de la
precipitació caiguda a Sant Llorenç en no disposar d’una
estació meteorològica a la zona de Sant Llorenç, però les
simulacions fetes fruit de l’observació de les àrees que
resultaren inundades al llarg de tota la conca del torrent de Ses
Planes i Can Amer, permeten concloure que la pluja caiguda
a la capçalera d’aquest curs fluvial es pot aproximar a una
quantitat de 237 litres per metre quadrat, amb especial
intensitat entre les 18.30 i les 19.30 de dia 9 d’octubre.

Segons les dades oficials aportades per l’Agència Estatal
de Meteorologia, les precipitacions caigudes a les estacions
meteorològiques de la Colònia de Sant Pere i Artà el passat
dia 9, arribaren a 232 i 150 litres per metre  quadrat,
respectivament. Aquest volum de precipitació concentrada en
un mateix punt de la comarca de Llevant i en un espai de temps
reduït, provocà que el cabal dels cursos fluvials de la conca
s’incrementés d’una manera exponencial en pocs minuts. La
crescuda del cabal es va produir just en el municipi de Sant
Llorenç on s’ajunten dos torrents, el de Sa Blanquera i el de
Ses Planes. L’ample del torrent va arribar a superar 100
metres en alguns punts i els 2 metres d’alçada, amb dades que
estan començant a tabular, obtingudes a través de fotos
satel·litals. 

L’aigua va desbordar-se a diferents punts dels torrents, a
Sant Llorenç, a Son Carrió, s’Illot, Artà i Canyamel,
principalment tant en zones on els cursos estan canalitzats en

formigó, com aquells que el llit del torrent és natural. Segons
l’informe preliminar de les actuacions del Pla INUNBAL,
l’àrea aproximada afectada supera les 100 hectàrees en una
primera valoració, dins dels termes municipals de Sant
Llorenç, Artà i Manacor, amb una càrrega de població de
9.000 persones.

L’episodi viscut el vespre de dia 9 és un fenomen
meteorològic absolutament extraordinari, ja que el mateix
Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, que
qualifica el torrent de Ses Planes com un torrent amb una
perillositat potencial davant el risc d’inundacions, encara xifra
en un 0,002% anual la probabilitat que es puguin donar
episodis de pluges, cosa que es va produir en el Llevant de
Mallorca, és el mateix que dir que un episodi d’aquests es
produeix cada 500 anys, una dada que recull l’informe que el
Ministeri d’Interior ha elevat al Consell de Ministres per a la
declaració del Llevant de l’illa com a una zona afectada, o zona
catastròfica.

La situació prèvia de les hores anteriors a la declaració de
l’emergència era la següent, per contextualitzar la situació
prèvia.

Diumenge, 7 d’octubre, s’activà l’índex de gravetat 0 del
Pla especial de Protecció Civil per a meteorologia adversa,
METEOBAL, que és un pla autonòmic, per a Mallorca i
Menorca. El METEOBAL és el pla especial que inclou els
protocols d’actuació davant d’un fenomen meteorològic que
afecta la població de les Illes Balears, l’activació de l’índex de
gravetat 0 es correspon amb la declaració d’una alerta groga
per part de l’AEMET, de l’agència estatal i delimita la seva
vigència a què les precipitacions arribin com a màxim fins a
20 litres per metre quadrat. Aquest grau d’alerta és el més baix
de l’escala i que preveu la imminència d’un fenomen
meteorològic advers habitual, però potencialment perillós, o
bé es pot tractar d’un incident local menor, controlable, amb
una resposta ràpida a nivell local, sense que es produeixin
danys.

Dilluns 8 d’octubre, a les 22.54 aquest índex de gravetat 0
també s’estén a les Pitiüses. Aquesta situació d’alerta groga i
d’índex de gravetat 0 s’allarga al mateix matí de dia 9. Per tant,
és important recordar que dia 9 totes les Illes Balears estàvem
en situació d’alerta groga i per tant, amb un índex de gravetat
0, segons el Pla METEOBAL de la comunitat autònoma.

L’agència estatal, l’AEMET, ha admès públicament que els
avisos de predicció que s’havien emès prèviament a dia 9 eren
per precipitacions de color groc, el nivell d’alerta més baix
existent, ja que no va ser possible preveure específicament per
a la zona afectada la persistència i la intensitat de les
precipitacions extraordinàries que en realitat varen caure. La
inexistència d’un avís previ sobre l’empitjorament
meteorològic de l’horabaixa de dia 9 va condicionar la
previsió dels possibles efectes d’una tempesta d’una gran
magnitud.

L’operatiu humà de què disposava la Direcció General
d’Emergències i Interior i el sistema d’emergències 112 de
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les Illes Balears durant tot el dia 9 d’octubre era el necessari
per donar resposta a una situació d’alerta groga com la que
s’havia declarat a Balears des de dia 7, això és un cap i dos
tècnics de guàrdia a la unitat operativa a Mallorca, mentre que
a la sala de l’112 hi havia cinc operadors i un cap de sala. Això
és un operatiu adequat per a les incidències que s’acostumen
a atendre durant una situació d’alerta groga. 

Segons la informació obtinguda posteriorment, reflectida
a l’informe preliminar del Pla INUNBAL declarat de dia 9, a
Sant Llorenç es varen començar a produir talls de
subministrament elèctric en algunes zones a partir de les 5 de
l’horabaixa, i a partir de les 10 de la nit també aquests talls es
varen produir a Artà, Capdepera i Son Servera. Els talls de
subministrament elèctric a la zona van provocar un efecte en
cadena sobre la cobertura de telefonia mòbil d’alguns dels
operadors a la zona, fins i tot va afectar la xarxa de
comunicacions d’emergències TetraIB, que s’usa precisament
per a la intercomunicació entre diferents organismes en el cas
d’una emergència.

La primera comunicació d’una incidència relacionada amb
la zona afectada, concretament a Sant Llorenç, entra en el
sistema de l’112 a les 18.31 hores, i es correspon amb una
inundació d’un immoble, com figura el registre d’incidències
del centre. L’atenció d’aquestes primeres incidències suposa
de fet l’inici del desplegament dels efectius dels diferents
organismes i cossos d’emergència i rescat de la zona afectada.

A les 18.56..., a les 18.56, l’agència estatal AEMET
actualitza la seva alerta, que eleva de groga a taronja per
fenòmens observats, això vol dir per fenòmens ja produïts, és
a dir, atenent les precipitacions que en aquell moment ja cauen
a la zona afectada. Aquesta alerta es trasllada uns minuts
després, a les 19.12, a alerta del METEOBAL, que passa a
l’índex de gravetat 1, que és el que correspon al cas d’una
alerta taronja. En aquest moment el registre del sistema
d’atenció  telefònica de l’112 havia tramitat 7 incidents per
inundacions a establiments i via pública a la zona, 5 a Sant
Llorenç i 2 a Artà. Cadascuna d’aquestes incidències comporta
la tramesa per despatx automàtic dels dispositius
d’emergència adequats a cada succés: policia local, bombers
de Mallorca, Guàrdia Civil, 061, Departament de Carreteres
del Consell i voluntaris de Protecció Civil. 

Davant l’increment progressiu de les trucades amb
incidències relacionades amb un mateix espai temporal i físic,
el cap de guàrdia decideix enviar un efectiu de la unitat
operativa d’Emergències cap a Sant Llorenç, a les 19.33
hores. Minuts després es constata el contacte amb la policia
local i amb l’agrupació de voluntaris de Protecció  Civil de
Sant Llorenç; en aquell moment el nombre d’incidents atesos
referits a la zona del Llevant ja s’havia incrementat fins a 30,
23 a Sant Llorenç i 7 a Artà. Aquesta xifra passà en pocs
minuts a ser de 57 incidents, 39 a Sant Llorenç, 13 a Artà, 3 a
Manacor, 1 a Capdepera i 1 a Son Servera, relacionats tots ells
amb les precipitacions que caien. Aquesta dada es comunica

a l’AEMET quan a les 20.02 contacta... l’AEMET contacta amb
el servei 112 i demana informació sobre incidents a la zona. 

Davant aquest augment d’incidents atesos i relacionats amb
les inundacions a la zona, a les 20.10 el director general
d’Emergència mobilitza el cap de guàrdia d’emergències cap
a Sant Llorenç, i es prepara la constitució del centre de
control operatiu amb la mobilització del director de
departament d’Emergències, el tècnic de guàrdia i el director
del centre 112 i el departament de premsa, que es constitueix
a l’112, aquí en Es Pinaret. També es mobilitza el cap de
servei d’Operacions de la Direcció General d’Emergències i
Interior, el Sr. Joan Pol, que en aquell moment no es trobava
de guàrdia, i es mobilitza perquè vagi cap a Sant Llorenç. El
grup de carreteres de la Guàrdia Civil ja ha començat a tancar
algunes vies del Llevant afectades per les inundacions a partir
de les set i mitja, que posteriorment -19.30- que
posteriorment són abalisades pel Servei de Carreteres del
Consell de Mallorca; quatre d’aquestes carreteres pertanyen
a la xarxa principal. Les patrulles de la Guàrdia Civil del grup
de carreteres destacades gestionen el tancament de les
carreteres que s’han inundat i en els punts on hi ha danys o
infraestructures d’obra civil com ponts o plataformes de
circulació. A les 20.40 queda tancada la via entre Manacor i
s’Illot; a les 20.55 se sol·lic ita l’activació de l’helicòpter i
l’embarcació de Salvament Marítim a través de la UME. 

La gestió de tots els incidents fins a aquesta hora han
provocat el desplaçament i l’activació a la zona dels següents
efectius per atendre les incidències que s’han anat comunicant
al centre de l’112; aquests efectius són: 7 ambulàncies del
061 de suport vital bàsic i avançat i 3 vehicles logístics amb
21 efectius, 19 vehicles dels Bombers de Mallorca amb 42
efectius, 17 voluntaris de Protecció Civil de les agrupacions
de Porreres, Capdepera, Manacor i Sant Llorenç, 8 efectius i
6 vehicles del Departament de Carreteres del Consell de
Mallorca, Policia Local de Sant Llorenç, Policia Nacional de
la comandància de Manacor, 100 agents de la Guàrdia Civil de
diferents unitats i quarters de Mallorca, 7 efectius de
Salvament Marítim amb l’helicòpter Helimer, activat a partir
de les 20.58, i una embarcació de salvament Salvamar amb
base a Alcúdia, activat a les 21.07. Cal destacar que entre les
18.30 i les 21 hores els organismes corresponents ja estaven
actuant a la zona afectada amb un contingent d’uns 200
membres mobilitzats entre cossos de seguretat i emergència.

L’operatiu atén com a prioritats les operacions de
salvament de vides..., l’operatiu atén com a prioritat les
operacions de salvament de vides humanes, es verifica que
ningú no quedi dins els vehicles arrossegats per la torrentada,
tant els vehicles que queden al casc urbà com aquells que
romanen al llit del torrent. Les operacions de rescat estan
integrades per Bombers de Mallorca, Guàrdia Civil, als quals
s’uneixen el Grup d’Activitats Subaquàtiques GEAS; el Grup
de Rescat de Muntanya, el GREIM; a partir d’aquest moment
es realitzen accions de rescat de persones que romanen dins
els seus vehicles, o altres que han quedat aïlles dins o fora
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dels seus habitatges. També s’atenen conductors que
manifesten dificultats a les carreteres de la zona a causa de
l’aigua que s’hi troba. Paral·lelament també es treballa en el
desbloqueig dels carrers de Sant Llorenç que han quedat
intransitables a causa de la quantitat de vehicles acumulats,
tasca que assumeixen els operaris de carreteres amb
maquinària pesant. L’objectiu és poder alliberar el pas per
facilitar l’atenció a les persones necessitades dins el nucli
urbà de Sant Llorenç.

Des de la Direcció General d’Emergències es mobilitza la
Unitat de comandament avançat, la UCA, de la unitat operativa,
cap al lloc dels fets amb tres efectius més de la unitat
operativa.

Des de Sant Llorenç es comunica la constitució del punt
de comandament avançat a les 20.56, just a les instal·lacions
de l’agrupació  local de Protecció Civil. Aquest punt de
comandament actua com un centre de coordinació de totes les
unitats dels organismes que ja actuen a la zona. A la mateixa
hora, les 20.56, el director general d’Emergències contacta
telefònicament amb el responsable del batalló de la UME per
a la zona de les Illes Balears per comunicar-li la situació del
Llevant de Mallorca i la possibilitat d’activació d’un
contingent militar d’emergència. 

A les 21.00 hores els incidents atesos provinents de la
zona de Llevant des de les sis i mitja, o sigui, a les 21 hores,
des de les 18.31, apuja a 111 incidents, 66 a Sant Llorenç, 24
a Artà, 14 a Manacor, 5 a Son Servera i 2 a Capdepera.

A les 21.07 el director general d’Emergències i Interior
declara el Pla INUNBAL en el nivell 2. Aquesta activació del
pla permet que la Direcció General d’Emergències i Interior
assumeix formalment la direcció del pla, en la figura del cap
d’operacions d’emergències Joan Pol. Aquesta direcció
tècnica suposa el comandament, l’ordenació i la coordinació
de tots els efectius i els organismes que intervenen en
l’emergència. El CECOP s’instal·la a la seu del centre 112 en
Es Pinaret amb la presència del personal ja referit, al qual
s’uneixen la presidenta del Govern, el conseller de Medi
Ambient, la directora insular d’Emergències del Consell de
Mallorca i jo mateixa. Es contacta amb el conseller
d’Educació amb la previsió de poder suspendre les classes per
dificultats d’accés als centres de l’alumnat, que finalment això
es decreta a les 22.30.

A les 21.20 s’estableix un nou contacte amb la UME per
preparar el desplegament d’efectius de la Unitat Militar
d’Emergències a la zona de conflicte en el menor temps
possible. A les 21.41 s’activen els recursos de Creu Roja i es
deriven cap al punt de comandament avançat de Sant Llorenç.

A les 21.59 es comunica que s’ha habilitat un centre
d’atenció a persones que no puguin accedir a casa seva, es
troba al poliesportiu Miquel Àngel Nadal, de Manacor, on a
partir d’aquell moment s’habilita un espai d’acollida per als

afectats, amb matalassos, mantes i menjar atès per personal de
Creu Roja, SAMU 061 i de l’Ajuntament de Manacor.
Alternativament, també es preveuen altres indrets per acollir
persones afectades per la riuada al centre de Na Capellera i a
l’hipòdrom de Manacor i Es Pineró de Son Servera. Aquests
centres finalment no es varen haver d’usar.

A les 22.00 hores el director del Pla INUNBAL contacta
amb el batle de Sant Llorenç que des d’aquest moment
s’integra a l’operatiu al punt de comandament, ja a Sant
Llorenç. Des del punt de comandament avançat s’habilita un
autocar per facilitar el trasllat de les persones que ho
necessiten cap al centre d’acollida de Manacor. 

A les 22.26, 22.26 hores, es rep el butlletí AEMET amb
fenòmens observats de nivell vermell per pluges a Mallorca de
fins a 100 litres per metre quadrat en una hora. Aquest avís
arriba tard, una hora després que ja s’hagi activat el Pla
INUNBAL IG2 que es correspon amb el nivell d’alerta
vermella de l’Agència Estatal de Meteorologia. És a dir, la
Direcció General d’Emergències i Interior va activar el Pla
INUNBAL nivell 2, nivell de gravetat 2, una hora abans que
l’AEMET declarés alerta vermella. 

Vull fer l’observació que l’AEMET fa evolucionar, dia 9 fa
evolucionar les seves alertes per pluges a Balears de groga a
taronja i de taronja a vermella en funció de fenòmens
observats, és a dir, a través de dades que obtenien de les seves
estacions de control conforme recollien pluja caiguda; en cap
moment va fer predicció d’aquest tipus d’alertes sinó que es
varen declarar sobre fenòmens observats, sobre la pluja que ja
havia caigut. 

A les 22.33 des del CECOP se sol·licita formalment,
mitjançant fax, la intervenció de la Unitat Militar
d’Emergències a la zona de Llevant de Mallorca i es demana
expressament forces amb capacitat de recerca i de rescat a
mitjà aquàtic, buidatge, bomba d’aigua, trasllat de persones i
materials. Aquesta activació es fa a proposta del director del
Pla INUNBAL a causa dels centenars de cotxes sinistrats, de
demandes de persones per trobar els seus familiars i nombres
d’habitatges afectats per la inundació que es troben en aquell
moment, segons el seu informe preliminar. 

El desplegament de la UME queda confirmat en tots els
seus extrems a les 23.56 per la comunicació que realitza la
Delegació de Govern a les Illes Baleares, les tropes arribaren
el matí següent majoritàriament per via aèria a les 7.15 del
matí, mentre que paral·lelament els vehicles i la maquinària
pesant atraquen al port de Palma a les 7 del matí en un trasllat
de línia regular.

A les 22.42 la Guàrdia Civil ja confirma la primera víctima
mortal a conseqüència de la torrentada, trobada a casa seva al
carrer Ordinas de Sant Llorenç. A partir d’aquesta hora
assumesc jo mateixa la funció de portaveu de l’operatiu i em
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desplaço cap al punt de comandament avançat de Sant Llorenç,
que hi arrib a les 0.50. 

Durant aquestes primeres hores de l’operatiu es gestionen
221 incidents i es dóna assistència de salvament a 342
persones, de les quals 54 han hagut de ser rescatades dels seus
domicilis o dels vehicles particulars. Es realitza la seva
afiliació, agrupament per famílies, assistència sanitària i
trasllat a l’alberg provisional poliesportiu Miquel Àngel Nadal,
de Manacor, en el cas que no disposin d’un altre allotjament
disponible. 

Durant la nit de dia 9 i la matinada de dia 10 el centre
d’acollida situat al poliesportiu Miquel Àngel Nadal, de
Manacor, acull una punta d’ocupació màxima de 107 persones,
tot i que finalment hi decideixen passar tota la nit només 25
persones davant la impossibilitat de dormir a ca seva.

Des del punt de comandament avançat es realitzen gestions
per procurar el restabliment del subministrament elèctric,
aigua potable i cobertura i telefonia mòbil d’algunes
companyies.

A les 3.30 de la matinada, juntament amb el batle de Sant
Llorenç, efectuam una visita d’urgència al centre de la
població; les vies principals de la localitat més properes al llit
del torrent estan impracticables a causa de l’acumulació de
vehicles arrossegats pel corrent, de fang, de restes vegetals i
altres materials que es barregen pels carrers. 

El punt de comandament avançat disposa d’efectius de la
Guàrdia Civil, Policia Local i Cos Nacional de Policia per fer
tasques de vigilància nocturna als nuclis més afectats. Després
de les feines desenvolupades durant la matinada de dia 10
l’operatiu del comandament avançant de Sant Llorenç i el
dispositiu al poliesportiu Miquel Àngel Nadal, de Manacor,
està format per 160 efectius d’organismes ja mencionats
anteriorment, als quals se sumen cinc psicòlegs, disposats pel
Col·legi Oficial de Psicòlegs en virtut de l’acord que es manté
amb l’112 per a la prestació de suport psicològic a persones
en situació d’emergències, i un assistent social voluntari que
atén les persones rescatades. 

Com a dada indicativa, durant el servei de l’horabaixa de
dia 9 d’octubre els Serveis d’Emergències de l’112 rep 2.178
trucades entre les tres de l’horabaixa i les onze de la nit, i en
el torn de nit es reben 636 trucades més. 

A primera hora del matí hi havia set trams de carreteres o
camins que estaven tancats a la circulació pels desperfectes
causats per les inclemències del temps, segons l’informe de
carreteres, i altres divuit tenien afectacions que causaven
retencions i circulació lenta. Quatre d’aquestes carreteres
tallades al trànsit pertanyen a la xarxa principal i també es
detecten danys estructurals greus a vuit ponts: a l’Ma-12,
d’entrada d’Artà, es registra l’esbucament total d’un pont per
l’acció de la força del torrent de Na Borges. Els danys

estructurals afecten el domini públic , hidràulic, a les
infraestructures, les telecomunicacions, l’aigua potable, xarxa
elèctrica i canalització d’aigües residuals.

A les 6 del matí, com a portaveu del Pla INUNBAL, realitz
una altra nova ronda d’atenció als mitjans de comunicació per
informar de l’estat de la qüestió. Poc després arriba a Palma,
sobre les 7, un primer contingent de 118 efectius de la UME
per incorporar-se tot seguit a l’operatiu de recerca i de neteja
de la zona afectada per la torrentada. 

A les 8.30 del matí es realitza la primera reunió del grup
assessor tècnic del Pla INUNBAL al centre de control
operatiu instal·lat a la seu de l’112 amb la presència de la
presidenta del Govern, e l conseller de Medi Ambient i jo
mateixa. Aquí es dissenya l’operatiu de rescat i de recerca del
dia i l’acord del trasllat del CECOP i de totes les reunions
operatives al punt de comandament avançat instal·lat a Sant
Llorenç. 

A partir d’aquest moment el dispositiu que es disposa té un
doble objectiu, la prioritat 1 és la de trobar el màxim de
persones desaparegudes, però des d’aquest moment també es
preveuen accions per iniciar la neteja i la reconstrucció de les
zones afectades. 

Durant la primera nit de l’operatiu de rescat del Pla
INUNBAL es va aconseguir recuperar els cossos de cinc
víctimes mortals, dues varen ser trobades als seus domicilis
respectius a Sant Llorenç, una tercera al soterrani de
l’habitatge d’Artà, i altres dos, de nacionalitat britànica, foren
descoberts a la desembocadura del torrent de n’Amer, a s’Illot. 

Durant les primeres hores també es varen atendre tres
persones ferides de caràcter menys greu, dues de les quals
varen ser traslladades a l’Hospital de Manacor i la tercera al
punt d’atenció continuada de la mateixa localitat. 

També durant aquestes primeres hores es va denunciar la
desaparició de sis persones que immediatament va ser el
principal objectiu de tot l’operatiu de recerca que s’organitza
a partir de les primeres hores de dia 10, amb la llum del dia ja.
Com a resultat d’aquesta tasca durant la segona jornada de
l’operatiu es va aconseguir localitzar cinc víctimes mortals
més, dues al llit del torrent de Sant Llorenç, una altra al
torrent a l’alçada de Son Carrió, una altra a la desembocadura
de s’Illot i la desena víctima es trobà a un camí prop del
cementiri d’Artà.

Durant la jornada de recerca de dia 11 es varen aconseguir
recuperar dos cossos més, una parella de nacionalitat
alemanya, que varen ser trobats prop d’un terreny en el terme
municipal d’Artà.

La tretzena víctima mortal de les inundacions del Llevant
es va aconseguir trobar dia 17, vuit dies després de la
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desaparició, un menor de cinc anys d’edat que es trobà a la
vorera del torrent de sortida de Sant Llorenç. 

El desplegament de mitjans des del primer moment s’ha
mantingut en el temps i s’ha adequat a les tasques que ha
coordinat el director del Pla INUNBAL. Durant els primers
dies el 80% de l’operatiu es va centrar en la recerca de les
persones desaparegudes mentre que el 20% restant es va
destinar a neteja de llits de torrents, Ses Planes i Canyamel, i
els nuclis de població afectats, Sant Llorenç, s’Illot i Son
Carrió principalment.

Han estat una mitjana d’uns 600 efectius diaris de 28
organismes diferents que han format part d’un equip de
recerca i reconstrucció durant les onze jornades que ha estat
declarat el P la INUNBAL de nivell 2, que finalment va ser
rebaixat a nivell 0 el passat divendres. 

Els noms de tots els organismes que han col·laborat a les
tasques de recerca i restabliment de la normalitat a la comarca
de Llevant dins el Pla INUNBAL són els següents: agents de
la Guàrdia Civil, GEAS, GREM, Grup Criminalística i del
Grup de Seguretat, molts procedents d’altres punts de l’Estat.
La Unitat Militar d’Emergències, amb unitats especialitzades
en rastreig, efectius de la Comandància General de Balears de
l’Exèrcit de Terra. El Cos de Policia Nacional, Bombers de
Mallorca, Bombers de Palma, Bombers d’AENA, Creu Roja,
psicòlegs del col·legi oficial, personal de Tragsa, Endesa, la
Universitat de les Illes Balears, l’Institut Geològic i Miner,
tècnics en edificacions del Col·legi d’Aparelladors, brigades
municipals de Sant Llorenç, policia local de gairebé tots els
municipis de Mallorca, de 40 municipis de Mallorca han anat
a prestar també ajuda a Sant Llorenç, tècnics del Departament
de Carreteres del Consell de Mallorca, voluntaris  de
Protecció Civil de tota Mallorca, brigades d’IBANAT,
treballadors d’EMAYA, Calvià 2000, Tirme, Natura Parc, SOS
Desapareguts, els sanitaris de SAMU 061, agents de medi
ambient, personal de la Direcció General de Recursos
Hídrics, treballadors socials del Govern i naturalment tots els
membres de la Direcció General d’Emergències i Interior, als
quals vull expressar la meva admiració i respecte per la gent
feina que han fet en unes circumstàncies molt difícils.

Vull destacar aquí la professionalitat i la bona feina de tots
els integrants dels equips d’emergència, que durant tota la
durada del Pla INUNBAL a nivell de gravetat 2, s’han
coordinat amb les tasques de rescat, neteja i reconstrucció de
la zona afectada. Des del Govern només puc tenir paraules
d’agraïment per a tots ells, per l’entrega, el valor i la dedicació
absoluta a la tasca.

A banda del rescat de les persones amb dificultats i de la
localització dels desapareguts, l’operatiu del Pla INUNBAL ha
tengut un altre objectiu fonamental, que és la restitució de les
zones públiques i privades malmeses per la torrentada. Durant
les jornades de dia 11 i 12 els diferents organismes amb
personal especialitzat per a aquesta feina, es van repartir les

zones de neteja tant a Sant Llorenç, com a la resta de nuclis
afectats torrent avall. Bombers, brigades d’IBANAT, efectius
de la UME i voluntaris de Protecció Civil van dedicar els seus
esforços a eliminar el fang i l’aigua dels carrers de les zones
urbanes.

El percentatge de recursos destinats a la neteja i
reconstrucció dels béns públics malmesos per la torrentada es
va augmentar durant els dies posteriors. Les tasques de neteja
de fems, fang i objectes que van arrossegar l’aigua dins els
nuclis habitats va provocar l’acumulació d’una gran quantitat
de residus, prop de 5.000 tones de material van ser eliminades
i traslladades a la planta de Son Reus.

En aquest punt, també vull agrair, vull fer un especialment
agraïment al paper de més de 2.000 voluntaris civils que es van
inscriure en el registre municipal, o que van telefonar al 012,
per poder aportar el seu granet d’arena a la reconstrucció de
les localitats afectades. No puc deixar de posar en valor i
dedicar unes paraules als milers de voluntaris civils que han
respost a la crida d’un poble a un moment molt complicat,
gent jove, gent gran, del Llevant de Mallorca i de tots e ls
racons de l’illa demostraren un allau descomunal de solidaritat
sense precedents. 2.000 persones que han dedicat moltes
hores i molt d’esforç per a la reconstrucció a la zona del
Llevant, granant, llevant fang, netejant cases, etc.

També vull destacar el paper de voluntaris professionals i
empreses especialitzades relacionades amb la construcció,
llanterneria, fusteria, pintura, electricitat o neteja. Més de 500
professionals han ajudat al restabliment de les cases
particulars i edificis municipals. L’onada de solidaritat va
provocar també un allau de donacions de tot tipus de primera
necessitat, per permetre que aquelles persones que ho havien
perdut tot, poguessin disposar d’objectes bàsics per a la llar i
de roba. L’Ajuntament de Sant Llorenç va habilitar la sala
d’actes, l’espai 36, com a magatzem, però ben aviat aquest
espai va quedar petit per la gran quantitat d’objectes que
ciutadans, empreses, ajuntaments han enviant des del dia
posterior a la tragèdia, molts de forma anònima.

Des d’un primer moment es van preveure punts de
subministrament de menjar calent per a tota la població
necessitada, tant a Sant Llorenç com a Son Carrió, a través de
la feina de Creu Roja i també fruit de la solidaritat de cuiners
i empreses privades. 

El Centre Bàsic de Salut de Sant Llorenç va obrir les seves
portes de manera extraordinària tot el cap de setmana i el dia
12 festiu, amb atenció mèdica per atendre la recuperació de
medicaments per a les persones que els haguessin perdut
durant les inundacions de dia 9. Els metges i els infermers es
prestaren voluntàriament per atendre les necessitats i cobrir
l’assistència sanitària del poble. El centre quedà obert tot el
cap de setmana en horari de matí i horabaixa.
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Durant els dies de vigència del Pla INUNBAL també s’han
retirat 359 vehicles dels carrers i dels torrents i encara
aquesta setmana s’està pendent de poder extreure de la mar a
s’Illot alguns vehicles que hi varen anar a parar empesos pel
torrent. Precisament des d’ahir dilluns, el punt de
comandament avançat s’ha traslladat fins a s’Illot, des d’on se
seguirà actuant com oficina tècnica d’obra per a les tasques de
rescat dels vehicles que romanen enfonsats a la
desembocadura del torrent de Ca n’Amer a s’Illot.

D’altra banda, però en paral·lel a l’operatiu de recerca de
desapareguts i de feina per recuperar la normalitat a la zona,
aquest Govern també ha actuat des del primer moment per
prendre una sèrie de mesures urgents per ajudar a tots els
afectats, per reconstruir tot el que es pot reconstruir.
Malauradament hi ha víctimes mortals i danys personals i
emocionals irrecuperables. Però com a Govern estam
compromesos a donar una resposta àgil i de manera efectiva
a tot allò que sí és possible recuperar. Per això hem articulat
i aprovat mesures extraordinàries en aquestes dues setmanes
que han passat des de la tragèdia.

El mateix dia 10 d’octubre, el dia següent de la catàstrofe
o de la tragèdia, el Consell de Govern en sessió extraordinària
va aprovar diversos acords clau, per activar les mesures
d’ajuda per als afectats i per reconstruir la zona afectada, a
més de decretar 3 dies de dol oficial a les Illes Balears. En
aquell Consell de Govern vàrem acordar la posada en marxa de
forma immediata del grup d’intervenció social urgent,
impulsat per la Conselleria d’Afers Socials, que 2 dies després
va començar a desplegar a la zona un equip de 34 treballadors
socials que han avaluat casa per casa els danys i les necessitats
més urgents en els habitatges afectats. A més el Consell de
Govern va sol·licitar al Govern de l’Estat la declaració de zona
afectada greument per a una emergència de Protecció Civil,
per tal de rebre més ajudes, un compromís acordat pel Consell
de Ministres aquest passat divendres dia 19 i que ja va
manifestar personalment el president del Govern d’Espanya,
Pedro Sánchez, en la seva visita a Sant Llorenç, el passat dia
10, el matí del dia següent de les torrentades.

El Consell de Ministres de dia 11 ja va tractar l’informe
d’avaluació de la situació afectada, elaborada pel Ministeri
d’Interior, previ a la declaració afectada greument per una
emergència de Protecció Civil. El dia 10 el Consell de Govern
també insta la Comissió de Secretaris Generals perquè
coordini el disseny de totes les mesures extraordinàries que
hem anat desenvolupant a través de diferents conselleries.
Aquest mateix dia, el Govern també activa un telèfon, el
900600112, per atendre totes aquelles persones que
necessiten ajuda o vulguin aportar informació sobre les
incidents relacionats amb les inundacions, a part de l’112 que
ja funciona per als incidents.

Dijous dia 11 la Conselleria d’Afers Socials reuneix el seu
grup d’intervenció social urgent, integrat també per l’Institut
Mallorquí de Serveis Socials  i els serveis socials dels

ajuntaments de Sant Llorenç, Artà, Capdepera i Son Servera,
per coordinar les ajudes econòmiques d’emergència social a
les famílies afectades. Dia 11 també es reuneix a Sant Llorenç
la comissió de coordinació entre les administracions estatals,
autonòmica, insular i local, això és Delegació de Govern,
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Mallorca i
ajuntaments dels municipis afectats, per donar agilitat a la
tramitació de les ajudes. La Conselleria d’Educació decideix
mantenir els centres educatius tancats, 4 centres a Sant
Llorenç i 1 a s’Illot i obrir-los dilluns, però ja també dotat
d’un Pla de suport psicològic per a alumnat, professorat i
famílies. No hi ha danys materials importants als centres, però
sí que hi ha danys morals importants per als nins de la zona i
professors de la zona.

Dia 11, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
restableix el servei habitual des de les línies d’autobús que
tenen recorregut pels municipis de Sant Llorenç, Cala Ratjada,
Cala Millor, Sa Coma, Portocristo i Artà. Els habitants de
s’Illot i Canyamel també recuperen el transport regular públic
per carretera, mentre que el nucli el recupera dia 15. A més,
a partir de dia 16 també es reforça l’enllaç entre Sant Llorenç
i Manacor amb un vehicle llançadora que circula cada hora
gratuït per a la població amb necessitats de mobilitat.

Dia 11, el Consorci de Compensació d’Assegurances
habilita dues línies telefòniques per rebre demandes de
compensacions per danys causats per les inundacions a la zona
del Llevant.

Dia 11, el Consell de Mallorca, en reunió urgent del
consell executiu, també aprova un decret d’emergència,
mitjançant el qual adopta mesures per pal·liar e ls danys
produïts a la zona del Llevant, bàsicament per poder fer les
obres a les carreteres de forma ràpida, decretant la seva
urgència i emergència.

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria inicia una
avaluació dels danys i pèrdues amb els comerciants,
empresaris a la zona afectada, per conèixer les seves
necessitats prioritàries i instrumentar un pla d’ajudes. D’igual
manera des de la Conselleria de Turisme es coneixen les
necessitats i danys als establiments turístics a la zona de
s’Illot. Una feina que també emprèn la Conselleria de Medi
Ambient amb els productors agraris de la zona.

Dilluns dia 15, la Conselleria de Territori, a través de la
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, posa en marxa
l’actuació coordinada de grups d’arquitectes, aparelladors,
perits voluntaris, per examinar l’estat dels habitatges afectats
per la riuada de Sant Llorenç per tal de garantir-ne la seguretat
i donar tranquil·litat als veïns, de la mà de l’ajuntament i amb
la participació també del Consell de Mallorca i col·legis
oficials d’Arquitectes, Aparelladors i Perits.

Dia 16, la Conselleria de Serveis Socials publica la
resolució que aprova les prestacions econòmiques d’urgència
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social per a famílies afectades per les inundacions per cobrir
les despeses més immediates, una vegada feta des del primer
moment la feina d’avaluació dels treballadors socials.

Dia 18, el Consell de Govern es reuneix en sessió
extraordinària per segona vegada per prendre mesures
destinades a pal·liar de forma immediata els danys causats per
les inundacions a la comarca del Llevant; ho fa a través d’un
decret llei que estableix les ajudes i altres mesures urgents
per a la reparació dels danys, i que els dóna rang de llei, en
total vuit línies d’ajudes.

Dia 19, d’octubre el Consell de Govern, en sessió
ordinària, aprova el decret que desenvolupa les principals
ajudes urgents, així com la convocatòria i les bases de les
ajudes excepcionals per reparar els danys i les pèrdues
produïdes en empreses, professionals i treballadors. Les
ajudes es poden sol·licitar des d’ahir, dilluns, als ajuntaments
afectats a través d’una finestreta única habilitada a l’efecte, en
què es tramiten els ajuts autonòmics, també els estatals, i tota
la informació i la tramitació de les ajudes que es pot consultar
també a una web específica del Govern, ajudesllevant.caib.es.
Els ajuntaments dels municipis afectats tenen assistència
tècnica i administrativa del Govern per tramitar les ajudes; en
concret avui ja són set els funcionaris de la comunitat
autònoma que presten servei de suport, tres a l’Ajuntament de
Sant Llorenç, dos a Artà, un a Capdepera i un a Son Servera.
L’Ajuntament de Manacor ha començar a tramitar les ajudes
amb personal propi, i el Govern estarà preparat per augmentar
reforços de personal de manera immediata si fes falta.

El decret llei que he comentat crea el marc legal per obrir
vuit línies d’ajudes que pas a resumir. Una línia serien ajudes
d’emergència social; aquestes primeres ajudes, les més
urgents, ja s’han començat a pagar, i serveixen per reposar
l’equipament bàsic de la llar habitual i garantir a les famílies
unes condicions mínimes per romandre a l’habitatge; han
beneficiat un total de 750 persones. El Govern ha pagat 311
ajudes socials d’emergència que corresponen a 149 habitatges
que ho han perdut tot, que han perdut tot l’equipament bàsic,
i  a 166 habitatges on tenen unes pèrdues parcials, uns
abonaments de les prestacions que s’efectuen d’un sol cop i
mitjançant una transferència bancària a la persona beneficiària,
és una prestació econòmica, no és una subvenció. 48 dels
habitatges han estat declarats com a pèrdua total i rebran fins
a 5.500 euros per a la compra de material necessari, com
puguin ser rentadores, cuina, forn, llit, taula, cadires, porta,
etc.; la resta rebran fins a 4 .000 euros. Per municipis Sant
Llorenç és el més afectat, amb 244 llars; a la Colònia de Sant
Pere n’hi ha 28; a Son Carrió, 24; a Canyamel, 13; i a s’Illot,
3. 

Una altra línia habilitada són ajuts per defunció, que en
aquest cas s’ha establert fins a 32.000 euros, i són
compatibles amb les que ofereix el Govern central. 

Ajudes en matèria d’habitatge, una tercera línia per fer
front als danys i les pèrdues produïts en habitatges tant per a
propietaris com per a llogaters de cases i  pisos que hagin
sofert danys. Les persones que hagin perdut ca seva perquè el
seu habitatge ha quedat totalment destrossat o s’ha d’esbucar
rebran un ajut màxim de 60.000 euros. Per altra banda, els que
tenguin un habitatge que no estigui destrossat totalment ni
s’hagi d’esbucar però tengui danys estructurals podran rebre
un màxim de 30.000 euros per a obres de rehabilitació, i si el
dany no és estructural, un màxim de 10.000 euros. També
tenim en compte els casos en què es tracta d’un habitatge no
habitual; en aquests casos són aquestes cases o pisos..., les
ajudes seran de 30.000 en el cas d’esbucament, 10.000 en el
cas de reformes estructurals i 5.000 en els casos que les
reformes no siguin estructurals. Quan es tracti d’elements
comuns d’una comunitat de propietaris el màxim serà de
8.000 euros per a obres de reparació. En tots els casos els
beneficiaris que no tenguin un altre habitatge on anar podran
rebre un ajut de fins a 700 euros mensuals per pagar el preu
d’un lloguer.

És important remarcar que aquests ajuts són compatibles
amb les assegurances i compatibles també amb les ajudes de
l’Estat, i quan siguin habitatges assegurats el que farà és
completar allò que no cobreixi l’assegurança.

Una altra línia són els vehicles sinistrats, que en aquest
cas, pel que fa a aquest cas, per pal·liar la pèrdua del vehicle
es podrà rebre un màxim de 6.000 euros. 

Una altra línia són les ajudes a empresaris i treballadors.
Els ajuts aniran destinats a facilitar la restitució dels béns, els
equipaments, les instal·lacions i els serveis a la situació
anterior a la torrentada; podran ser-ne beneficiaris tant
empreses d’activitat industrial, comercial, mercantil i
turística, com els professionals i autònoms. També
s’estableixen ajuts per completar els subsidis i les prestacions
que afecten treballadors i autònoms a les empreses i els
negocis afectats pel temporal. Per una banda tenim les
mesures per als treballadors, per una altra banda tenim
mesures per als treballadors; les empreses tendran la
possibilitat d’ajornar les cotitzacions a la Seguretat Social
durant els propers tres mesos; i per altra banda, en el cas que
hi hagi d’haver una suspensió del contracte per expedient de
regulació d’ocupació per força major s’abonarà la diferència
entre la prestació per desocupació i el salari que cobrava cada
treballador abans de la inundació, a fi que no vegi reduïts els
seus ingressos en tot el període que duri l’ERO.

Pel que fa les indústries i empreses, se subvencionarà la
reposició d’utillatge, mobiliari i altres elements essencials, la
reposició de maquinària i equips informàtics, els vehicles que
siguin d’ús exclusivament professionals; els cotxes del servei
de subministrament elèctric, telèfon, aigua, durant tres mesos.
Els imports màxim seran en aquest cas de 30.000 per a
comerços i empreses, i de fins a 100.000 euros en el cas
d’indústries o de 60.000 en el cas d’empreses turístiques,
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hotels i restaurants. Estimam que les ajudes en aquest cas
podran arribar a 50 establiments.

Totes aquestes ajudes s’abonaran de forma imminent; hem
arribat a acords amb entitats financeres que també volen estar
al costat dels afectats i avançaran el 100% dels fons per
accelerar els pagaments.

Una altra línia és per compensar els danys o les pèrdues en
explotacions agrícoles i/o  ramaderes. En el cas de les
explotacions agrícoles i/o ramaderes afectades els ajuts aniran
per la via de la subvenció a través de fons europeus, ja que és
així com s’ha de tramitar aquest tipus de prestacions. Es crearà
un cens de damnificats i els pagesos professionals afectats
tendran tres setmanes per apuntar-s’hi, i els inspectors de la
conselleria comprovaran in situ els danys i calcularan el
pressupost que s’haurà de validar per Europa. Després ja es
podran convocar els ajuts a través del FOGAIBA, que podran
cobrir tant els danys en ramaderia com en agricultura, com
reparació de marges. Els ajuts podran cobrir fins al 80% dels
danys en el cas que les finques estiguin assegurades, i un 40%
si no estan assegurades.

Després hi ha una altra línia per a ajuts  a danys
mediambientals, també s’han acordat mesures per reparar
danys ambientals; la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca executarà les obres necessàries per pal·liar els danys
en el medi natural i les seves infraestructures de gestió i ús
públic com puguin ser torrents, murs i finques públiques.

El decret lle i també estableix... el decret llei de la
comunitat autònoma també estableix que s’han d’adoptar
mesures adients per reparar i rehabilitar les infraestructures
de titularitat autonòmica; també aportarem fons per reparar els
danys a infraestructures i instal·lacions municipals a Sant
Llorenç, Son Servera, Artà, Capdepera i Manacor, cobrirà la
comunitat autònoma fins al 25% dels desperfectes; a més he
de recordar que aquestes instal·lacions o aquests béns ja estan
subvencionats o estaran subvencionats per l’Estat fins a un
50%. En total, entre Estat i comunitat autònoma, estaran
coberts fins al 75%.

A tot això se sumen altres actuacions que ja hem duit a
terme, com l’activació de targeta de transport gratuïta per als
afectats; la posada a disposició de sis habitatges públics de
l’IBAVI, que s’han posat a disposició d’aquells que els
necessitin. 

Són un conjunt de mesures que a més es complementen
amb les que ja ha concedit o pot concedir el Govern de l’Estat,
o les accions que pugui fer també el Consell de Mallorca.

Pel que fa a les ajudes del Govern de l’Estat seré més breu,
però sí que mencionaré que el Consell de Ministres va acordar
divendres passat declarar com a zona afectada greument per
una emergència de Protecció Civil els municipis d’Artà,
Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera; la declaració

de zona afectada greument per una emergència de Protecció
Civil suposa la concessió d’ajudes destinades a pal·liar danys
personals, danys materials en habitatge i estris, i en
establiments industrials, mercantils, agraris, marítims,
pesquers, turístics i d’altres serveis. També s’articularan
ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat
prestacions personals i de béns, i s’establirà un règim d’ajudes
a les corporacions locals. Vull aquí agrair també el suport
econòmic necessari del Govern de l’Estat per fer front a les
conseqüències de la catàstrofe, així com el suport que ha
demostrat el cap d’Estat cap a la població de la zona afectada,
als familiars de les víctimes mortals i a totes les
administracions i els organismes que hem treballat des de dia
9 a la comarca de Llevant.

També hem fet una primera estimació econòmica dels
danys, del cost de la reparació dels anys soferts a la zona per
les inundacions. Aquesta primera valoració puja a la quantitat
de 91,13 milions d’euros, que es podria distribuir en els
següents blocs: danys materials a particulars, 19,1 milions;
danys a empreses, 4,15 milions; danys materials a béns públics
d’entitats locals, incloent el Consell de Mallorca, 36,32
milions; i danys a béns autonòmics, 31,56 milions, que inclou
bona part de matèries de les conselleries de Medi Ambient,
Territori i Educació.

Arribats a aquest punt vull fer una reflexió, hem actuat amb
tots els mitjans possibles i de la manera més efectiva que hem
pogut, d’acord amb criteris tècnics en la gestió d’emergències
i amb la informació que hem disposat a cada moment, però
hem de fer més, no ens podem quedar lamentant els fets sinó
que després d’una catàstrofe com la que hem patit el Govern
i tots els organismes amb responsabilitat en aquestes tasques
estam obligats a fer una anàlisi exhaustiva, rigorosa, sota
criteris d’experts i revisar tot el que sigui susceptible de
millorar.

Sabem que això no ens blinda al cent per cent, sabem que
no implica una garantia absoluta davant d’una violència de
determinats fenòmens de la força de la naturalesa, però com
a responsables públics hem de procurar augmentar al màxim
la capacitat de resposta i la prevenció per fer front a aquestes
situacions extremes de perill.

Properament hi haurà una convocatòria d’una reunió..., una
convocatòria, o hi haurà una reunió de tots els organismes
involucrats en la gestió del Pla INUNBAL ja amb conclusions
avançades per analitzar totes les dades i per elaborar un
informe definitiu de tot l’operatiu. Tots els organismes
treballen a fer els seus informes, les seves anàlisis
respectives, aquests informes no es tenen en aquest moment,
però de seguida que hi hagi dades convocarem una reunió de
tots els organismes per començar a analitzar aquestes
primeres dades i començar a treure conclusions.

Mentrestant, crec que hem de començar a fer propostes de
millora amb la informació i amb la feina o amb les
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observacions que tenim fins a..., la feina feta fins el dia d’avui.
Per una banda, crec que hem de millorar la capacitat de
predicció meteorològica, he apuntat al principi de la
compareixença que l’agència AEMET, l’agència estatal, va fer
totes les alertes, les va fer sobre fenòmens observats, no va
ser possible, no va ser capaç de predir cap fenomen dels que
depenia a nivell meteorològic, no? Per tant, cal exigir la
millora de la capacitat de predicció meteorològica a Balears,
hem de poder preveure de manera més definida fenòmens com
els de dia 9.

En aquest cas l’absència d’informació prèvia sobre el
desenvolupament de la tempesta ha resultat un element clau en
la gestió que s’ha fet de l’emergència declarada. Per tant, el
primer que s’ha d’aconseguir és que l’AEMET compti a
Balears amb la capacitat necessària de predicció
meteorològica de fenòmens adversos intensos. Cal que els
models de previsió que es fan servir siguin més concrets i amb
major definició, ampliar i completar la xarxa d’estacions
meteorològiques, sobretot a llocs amb especial risc
d’inundacions, com per exemple a Sant Llorenç i adaptar la
tipologia de les dades comunicades a les necessitats
específiques que demandin els responsables d’emergències de
la Direcció General d’Emergències i Interior.

Per això, ens reunirem properament amb el secretari
d’Estat de Medi Ambient per revisar el protocol d’actuacions,
canvis i plantejar aquests canvis necessaris. El Govern està
obert a col·laborar amb l’AEMET per seguir aquest camí de
millora.

Per una altra banda, és necessari actualitzar els plans
especials d’emergència, hem d’actuar també o hem d’avançar,
hem de renovar, hem de revisar i renovar tots els plans
especials d’emergència per adaptar-los a la realitat física i
tecnològica que s’ha anat transformant, em referesc al Pla
INUNBAL que està fet per un decret de l’any 2005 i el
METEOBAL que és de l’any 2006, és necessari adaptar-los a
l’actualitat. Aquesta coordinació s’ha d’aplicar amb la
confecció d’un mapa integral de riscos a Balears, segons
exigeix el Pla de protecció civil, PLATERBAL.

També crec que és el moment de fer una reflexió, que en
aquestes illes s’ha anat posposant i que no s’ha fet i crec que
les circumstàncies obliguen a fer-ho, i requereix un consens
generalitzat, i és la necessitat de revisar el mapa organitzatiu
i competencial de les emergències de la nostra comunitat
autònoma a través de l’impuls d’una agència balear
d’emergències, de manera que es pugui fer més eficient i
operativa la gestió i  l’organització del sector de les
emergències públiques. Per això, és necessari prèviament
impulsar una llei d’emergències, aquesta comunitat no té una
llei d’emergències, com s’ha fet a altres comunitats, que
empari aquest nou ens instrumental.

De manera integrada a aquest sistema es troba la creació
de l’Escola de Seguretat Pública a les Illes Balears, ja prevista

a la Llei de coordinació de policia local, que seria la base
d’una formació reglada i unificada de les diferents tipologies
de professionals del sector d’emergències, salvament i
seguretat pública a les Balears. 

La gestió integrada de les emergències també ha
d’implicar la millora de la xarxa d’intercomunicació dels
operatius d’emergències i salvament del Govern, el TetraIB,
el Tetra Illes Balears; millorant la fiabilitat del sistema per
evitar interrupcions en serveis i zones d’ombra i que el Tetra
es gestioni directament amb criteris d’emergències.

D’altra banda, el sistema informàtic que suporta la gestió
de les emergències, el CAD, data de 1995, amb unes evidents
mancances operatives que dificulten el seguiment dels
incidents. Caldrà, per tant, millorar també aquest recurs tan
important per al control i la coordinació de les activitats dels
diferents operatius.

Un altre tema que hem d’abordar, i que fins aleshores no
s’ha abordat amb la suficient seriositat, és que la normativa
sobre emergències implica també les entitats locals.
Actualment són molt pocs els municipis que tenen
desenvolupat un pla d’emergències, el tenen Palma, Alcúdia,
Sant Llorenç i Llucmajor, però evidentment falten més
municipis que tenguin un pla d’emergències. Des del Govern
hem d’impulsar l’elaboració  d’aquests plans adaptats i
traslladar la normativa autonòmica a la realitat de cada
municipi, especialment a aquells que compten amb alguna
situació de risc potencial.

Per als municipis que no ho tenguin el Govern posarà
mesures de suport per a la redacció d’aquests plans
municipals; i aquells que ja els tenguin o que els vagin tenint
cal que el difonguin entre la població a fi  d’estendre una
cultura de la seguretat pública i conscienciació de riscs. Cal
fomentar noves iniciatives de formació i prevenció dirigides
a la població per difondre mesures d’alta protecció davant de
situacions extremes: accions a les escoles, missatges dirigits
a la tercera edat amb consells pràctics d’actuacions davant de
situacions d’emergència, etc. La implantació de nous sistemes
d’avisos a la població eficients i en temps real, principalment
a les zones de major risc d’inundacions pot ser una acció
necessària per informar alertes imminents.

Són un seguit de propostes i alternatives, algunes d’elles
ja treballades, i que crec que ajudarien sense dubte a
incrementar la seguretat dels ciutadans a Balears davant d’un
episodi similar al viscut el passat 9 d’octubre, però reiter, tots
els organismes que estan o que han treballat en l’emergència
fan les seves anàlisis, els seus informes i de la posada en
comú d’aquesta feina també poden sortir més conclusions o
més mesures.

No obstant això, hi ha un seguit de premisses que es
desprenen del relat dels fets  que els he fet durant aquesta
intervenció que crec que han de quedar ben clares. Els
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incidents que varen arribar al Servei d’Emergència del Govern,
a l’112, es varen atendre des del primer moment; els operatius
d’emergències es varen desplaçar des del moment en què es
varen començar a detectar les incidències que responien a un
fenomen advers extrem i no previst; aquests organismes varen
permetre posar a lloc segur a 342 persones, 340 vides
humanes en situació de risc que necessitaven una mà i els
organismes d’emergències les hi varen donar; en tot moment
es va actuar sota l’empara d’un pla especial de protecció civil
ja que les actuacions preses abans de l’activació de
l’INUNBAL es varen prendre segons el Pla METEOBAL.

La declaració del Pla INUNBAL va donar lloc a una
cobertura administrativa de tot l’operatiu i va permetre que un
sol comandament únic des de la Direcció General
d’Emergències i Interior del Govern pogués coordinar totes
les tasques de rescat i salvament i posteriorment les de neteja,
reconstrucció de manera ordenada; una coordinació necessària
pensant que l’operatiu ha comptat amb membres de fins a 28
organismes diferents. 

Des de la Direcció General d’Emergències es va actuar
d’acord amb les alertes i consideracions que l’AEMET
comunicava al Centre 112, la comunicació amb l’AEMET va
ser constant al llarg de l’episodi, però cal destacar que
l’agència va mantenir l’alerta groga fins a les set del
capvespre, va declarar alerta taronja quan ja estaven produïdes
les precipitacions extremes. Finalment, quan l’AEMET
decreta l’alerta vermella la Direcció General d’Emergències
i Interior ja feia una hora que havia declarat l’INUNBAL 2.

Els fets de dia 9 i  els següents han quedat marcats per
sempre a la història de les nostres illes, han estat dia tristos,
durs, sobretot per a les famílies i amics de les víctimes i per
a tota la gent afectada per la riuada; el nostre escalf, el nostre
(...) els ha de seguir acompanyant. 

Hem viscut de ben a prop la solidaritat de tanta gent que ha
fet tanta feina amb les seves mans per ajudar a la comarca de
Llevant a recuperar-se i a aixecar-se de nou; per això, les
administracions públiques hem de mantenir-nos al peu del
canó per facilitar la recuperació i la reconstrucció de la zona
de Llevant i que es faci de la manera més ràpida possible.
Queda molta feina a fer i hem de seguir bolcats per seguir
ajudant les persones afectades a refer-se del mal que han patit.
Crec que és el moment de l’explicació, del debat, però també
de la reflexió serena i responsable i de l’anàlisi dels fets que
es deriven dels informes finals del Pla INUNBAL que ens
permetran extreure conclusions amb una major perspectiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions. Per la

qual cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió, o si podem continuar? És habitual que continuem la
sessió.

El Sr. Jaume Font demana la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. De quin temps disposam? No,
d’intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

El Reglament estipula 10 minuts per a cada persona
representant del grup parlamentari.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Propòs, Sr. President, si hi estiguessin d’acord tots els
portaveus, que amb l’extensió que ha tengut la presentació,
l’exposició de la consellera, poguessin ser 15 minuts cada un.

EL SR. PRESIDENT:

Després tenen una rèplica de 5 minuts, però per a mi no hi
ha cap problema si vostès acorden 15 minuts d’intervenció.

Hi estan d’acord? Acordam 15 minuts en una primera
intervenció i després 5 minuts d’intervenció per a
contrarèplica. D’acord.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de cada
intervenció de cada portaveu.

Sra. Consellera? D’acord, globalment.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Núria Riera, per un temps de 15 minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera i càrrecs que
l’acompanyen. En primer lloc en nom del Grup Parlamentari
Popular els volem agrair la seva compareixença per donar les
explicacions de la terrible tragèdia del passat dia 9 d’octubre,
a causa de les torrentades, on hi va haver gent que va perdre els
béns materials, però sobretot 13 persones que varen perdre la
vida. Nosaltres volem reiterar tot el suport als familiars de les
13 víctimes i als centenars de persones que ho han perdut tot.
També agrair a tots els tècnics i voluntaris que varen fer una
feinada per ajudar i sobretot la gran solidaritat de tota la gent,
com s’ha comentat.
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Sens dubte és la pitjor tragèdia que hem viscut a les
nostres illes i estarem molt de temps a recuperar la
normalitat, sobretot tots aquells que han perdut un o més
familiars. I precisament per aquesta necessitat de recuperar la
calma i la seguretat de la gent, es fa necessari saber clarament
què ha passat, què és el que ha pogut fallar, quins mitjans
tenim o que podríem tenir i quina és la resposta immediata que
som capaços de donar, i ho hem de saber per millorar. Vostè
mateixa, Sra. Consellera, ho ha dit a una entrevista aquest cap
de setmana, i jo li he de dir que en aquest sentit me solidaritzo
amb vostè, jo també he estat consellera, sé el difícil que és
enfrontar-se a una emergència, sempre es recorden els
moments difícils i supòs que deu ser encara més difícil quan
hi ha víctimes, 13 persones, alguns de la mateixa família com
deia. Supòs que no ho oblidarà mai, precisament és important
tenir la consciència tranquil·la que tot el que s’ha fet, s’ha fet
bé i que s’ha fet tot el possible per evitar el desastre.

Perquè és veritat que les tempestes no es podien evitar i
que causen danys materials que moltes vegades tampoc es
poden evitar, o casos que es perdin una cosa o mobiliari, o el
cotxe, no es poden evitar que l’aigua se’ls endugui. Però els
danys personals, les persones, les víctimes, hem de tenir la
tranquil·litat que s’ha fet tot el que es podia fer, tot el que es
podia preveure i tot el que es podia anticipar.

Per tant, i sense perjudici que vostè faci totes les
entrevistes als mitjans de comunicació totes les vegades que
trobi oportunes, com ha fet, o que doni les explicacions de la
seva compareixença, com vostè ha trobat, també és
imprescindible que resolgui aquelles qüestions que la gent es
demana, que els grups parlamentaris ens demanam, perquè no
han quedat clares i que encara no s’han explicat aquí en seu
parlamentària, per tenir la seguretat de què es va fer tot el
possible per evitar la mort de 13 persones.

En primer lloc, cada any s’activa el Pla INUNBAL a nivell
IG0, d’1 de setembre a 30 de novembre, corregeixi’m si no és
així, perquè és el període màxim de risc, per tant, dia 9
estàvem dins el tram de màxim risc del Pla INUNBAL. A les
9 del matí l’AEMET havia donat l’alerta groga per pluges, crec
que ha dit, havia sortit, a més, no sé si n’era conscient, a les
televisions locals o nacionals, la previsió del temps durant el
dia on ja s’anunciaven tempestes, no sé segur si ja tenien
constància; en tot cas, a les 12.00 AEMET va emetre un
primer butlletí informatiu, volíem saber si és la previsió que
té dels butlletins que se superarà el llindar de pluja acumulada
de 30 litres hora o 100 litres cada 12 hores, que per això es
fan butlletins. Si aquest primer butlletí ja va ser per a aquesta
previsió, a quina zona concreta i què més deia el butlletí.

En base a aquestes previsions i als butlletins,
necessitaríem saber si es varen fer preavisos, o es va fer
informació de consells d’autoprotecció a la ciutadania, o als
ajuntaments.

També crec que hi ha un grup tècnic de suport per fer
prevenció, si es va constituir aquest de suport per fer
prevenció i si varen anar a la zona, o varen contactar amb els
batles o amb els ajuntaments. M’agradaria que confirmés això
perquè crec que la llei d’emergències, no tenim llei
d’emergències, però sí de gestió i una altra d’ordenació, en
tenim dues, i també en el Pla INUNBAL em sembla que el
responsable d’aquestes mesures de preavís a la ciutadania;
informació i prevenció és vostè, o és des de la seva
conselleria.

Després, a la una i mitja, a IB3 tenim informació, si no és
així corregeixi’m, que es donava el temps de l’horabaixa i
s’anunciaven tempestes importants i pluges intenses, això a la
una i mitja. Tenint en compte que el Pla INUNBAL estableix
dos tipus d’alertes, les alertes del Centre de Meteorologia,
com molt bé ha dit vostè les de l’AEMET, però també unes
alertes per a comprovació pluviohidrològica; voldríem saber
qui fa aquestes comprovacions pluviohidrològiques, si només
les fa AEMET, si també les pot fer vostè com a consellera o
la conselleria, o si les pot fer qualsevol organisme dels que
intervenen a una emergència o en el Pla INUNBAL i si es
varen fer aquestes comprovacions d’aquests segon tipus
d’alerta.

Després a les quatre i mitja, crec que l’AEMET va emetre
altres butlletins, si és ver, quants butlletins es varen emetre?
Què deien exactament aquests butlletins?

I vostè l’altre dia ens va dir que havia cridat telefònicament
a l’AEMET, o l’AEMET l’havia cridada a vostè, avisant que a
Artà ja hi havia a les quatre i mitja pluges de més de 100 litres,
si és ver que ja la varen avisar de l’AEMET. Hem sentit
comentar, vostè ens ho va dir l’altre dia, què li va dir
l’AEMET, si és ver que la va aconsellar amb aquestes pluges.

Hem tengut constància que l’Aeroport de Palma va
modificar també el planning d’aterratges l’horabaixa, crec
que sobre les cinc de l’horabaixa, si és veritat i si en tenien
coneixement, també ens agradaria saber si sabien que s’havia
modificat aquest planning. I si en base a totes aquestes dades
va cridar a les quatre i mitja, ja no el matí, amb els preavisos,
sinó ara a les quatre mi mitja, després del butlle tí  de
l’AEMET, si va cridar als ajuntaments, si va cridar per exemple
a l’Ajuntament d’Artà, o si va parlar amb el batle d’Artà, devers
les quatre i mitja, o a quina hora va parlar amb el batle d’Artà.

En relació a la zona de Llevant que és de risc greu, com ha
comentat vostè del Pla INUNBAL i és vera i també surt com
una zona ARPSI, de risc potencial significatiu, a gran part de
la zona, no és ver?, en el Pla hidrològic de la Conselleria de
Medi Ambient i crec que hi ha inclosos els torrents que es
varen inundar; voldríem saber si és així, el de Ses Planes i el
de zona de n’Amer i Canyamel, també hi estan inclosos. I si va
telefonar vostè personalment a l’IBANAT per coordinar-se i
saber com estaven aquests torrents durant el matí, o a les
quatre i mitja, quan ja hi havia els 100 litres, si va cridar, si
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sabia vostè com estaven els torrents, tenia informació de com
estaven, perquè em sembla segons això que són de risc màxim.

Han fet vostès les reunions de coordinació per preparar la
temporada d’inundacions? Crec que sí perquè, a més, es fa
informació als mitjans, però ho voldríem constatar, igual que
es fa temporada d’incendis, es fa temporada de risc
d’inundacions, de setembre a novembre, es fan prèviament. I
si havien parlat en aquestes reunions d’aquests torrents, o
havien fet una reunió genèrica de coordinació.

Després a quina hora va cridar a l’IBANAT, vostè o el seu
director, quan varen cridar a l’IBANAT. A quina hora varen
cridar a la Direcció General de Recursos Hídrics, si va ser
l’horabaixa, a quina hora exacta, o ja va ser durant el vespre, i
a quina hora varen activar IBANAT.

Si a les 16.30 ja hi havia pluges de més de 100 litres, que
voldria que ens confirmàs si era així, sembla ser que l’AEMET
ho va dir i s’estava inundant Artà, per què no es va activar a les
16.30 l’IG2 a Artà en aquesta hora. Els tècnics la varen
aconsellar que es fes? No la varen aconsellar? És una decisió
directament seva o va ser una proposta prèvia obligatòria d’un
director tècnic?

També voldríem saber, perquè això ens genera un dubte,
vostè  ha dit que l’AEMET fa la previsió i després fan les
activacions. Encara que l’AEMET tengui una alerta groga, no
es vera que la conselleria, com que és una administració
diferent, pot activar l’IG2 per observació, sense que es
modifiquin les alertes grogues? És a dir, amb una alerta groga
podria vostè  haver reactivat l’IG2, si hagués tengut
coneixement? Sí, o no, perquè ens generava un poc de dubte en
l’explicació, o només ho pot fer estrictament perquè
l’AEMET li canvia a alerta vermella?

Després a les 18.30 AEMET sembla que informa de
precipitació a nivell taronja a zones puntuals, ha dit, si ens pot
dir quines zones puntuals en concret eren, (...) li degué dir
quines zones eren. I si l’AEMET els va recomanar res.

També, miri, és que hem tengut informació aquests dies
que hi havia vídeos per exemple de la rotonda de Son Carrió
tota inundada a les 18.17; o per exemple de Portocristo els
veïnats ens han comentat que a les 18.42 ja hi havia com una
màniga d’aigua dins la mar, hem vist fotos prop de la punta de
n’Amer. No sé si estaven informats a aquestes hores que
circulaven aquestes informacions amb aquests vídeos; o per
exemple a les 19.06 la gent d’Artà i Sant Llorenç ja pujaven a
les xarxes i per WhatsApp fotos i vídeos que semblava que tot
estava inundat. No sé si era així, si tenien aquesta informació,
i quines dades concretes de pluja hi havia a cada lloc en aquest
moment, a les 19.00 hores, no només a Sant Llorenç sinó
també a Artà, i també per exemple a s’Illot o a Capdepera, que
són les zones que ha dit que han sofert més la inundació.

Després, a quina hora va arribar l’operatiu a Artà?, i per què
a les 18.30 també continuàvem en IG0, perdoni, del nivell
INUNBAL? És a dir, no el va activar a les 16.30 però tampoc
a les 18.30, en base a aquestes informacions; és ver?, si és ver
o no. A quina hora concreta es va activar l’IG2 INUNBAL?, no
el METEOBAL, l’INUNBAL, perquè hi ha inundacions en
concret. Ho dic perquè no ens quadren les hores. Vostès ha dit
a les 21.07, però resulta que l’112 va publicar a les 22.21, i
com que és per avisar automàticament la ciutadania una de les
dues dades ens balla, a veure quina és la vertadera.

També un altre tema, el tema de les víctimes crec que és
molt important, a quina hora exacta varen tenir notícia de la
primera víctima? Ho dic perquè no sé si va ser a les 21, a les
21.13 o a les 22.42. A les 21 surt l’informe, per exemple, que
ens ha passat aquesta setmana de la secretària general, posava
21.00; vostè ha dit a les 22.42, i a les 21.13 sortia en premsa,
i a les 22 Delegació del Govern deia que no en tenia notícia.
Vull dir que crec que és important perquè estam parlant de 13
persones; de la primera víctima a quina hora en varen tenir
notícia i a quina hora concreta varen tenir informació de cada
una de les víctimes?

També hem llegit aquests dies a un diari que en aquestes
hores de les 18.30, segons les proves forenses i els informes
d’Emergències ja eren tots morts; això ha sortit publicat en els
diaris. Això és important, si és ver que entre les 18.30 i les
19.15 eren tots morts i si vostès en tenien constància, perquè
al final el tema més greu és la gent que ha perdut la vida en
aquesta desgràcia. Per tant les hores exactes seria interessant
tenir-les.

Sí, a quina hora exacta hi va anar el conseller de Medi
Ambient a la zona de les inundacions? 

I després altres qüestions que tenen relació. Per exemple
ha comentat que el sistema TetraIB no va funcionar, i ha
comentat perquè era que havia caigut la xarxa telefònica? Ho
dic perquè a l’informe que ens ha passat també posa que Sant
Llorenç no té cobertura adequada i que els equips portàtils
tampoc no funcionen, que són zones d’ombres. Jo voldria
saber si és així, si  Sant Llorenç no té cobertura, perquè el
TetraIB es va fer l’any 2012 però s’havia d’anar perfeccionant,
i m’agradaria saber si vostè ha invertit doblers, ha invertit
qualque cosa a millorar el TetraIB en aquests tres, quasi quatre
anys de legislatura, conformement estableix obligatòriament
la Llei d’emergències que es vagi millorant i es doni una
cobertura adequada; si ho ha fet per donar aquesta cobertura
adequada o no ha invertit res aquests tres anys.

També si es varen perdre cridades per falta de personal.
Vostè ha dit que atenien les cridades cinc persones; volem
saber exactament si eren cinc o eren tres, com han publicat els
mitjans, i si sabia qui era el responsable de sala que hi havia de
guàrdia, perquè també em pareix que s’havia dit que no n’hi
havia i vostè ha comentat que sí n’hi havia, per tenir-ho clar.
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El tema de les carreteres, també saber quan varen contactar
amb el consell, a veure si s’havien de tallar carreteres; a quina
concreta exacta es tallaren les carreteres, si era a les 19.30 o
a les 20.30, perquè va informar la gent públicament l’112 a les
20.30 amb un tuit; jo no sé si varen informar prèviament, a
quina hora exacta varen informar la gent que es tallaven les
carreteres?

També què ha passat amb els Bombers de Palma. És lògic,
nosaltres..., l’altre dia va explicar que és normal que no
s’enviïn tots els reforços de cop a un lloc sinó que s’hi vagin
enviant d’una manera fent torns; si realment ha estat aquest el
problema o hi ha hagut qualque cosa més entre els Bombers de
Mallorca i Bombers de Palma, que no ens ha comentat res
d’aquest tema.

El tema de la UME, també voldríem saber quan es va
activar formalment. És a dir, vostè crec que ha comentat que
s’havia cridat a les 20.56, no és ver?, i que l’havien activat a les
22.33, però l’altre dia ens va dir a les 23.56 hores, i l’informe
del ministeri que ens va donar ahir diu les 24, les 12 hores del
vespre i 15 minuts. A quina hora exactament es va activar?, si
va ser vostè o va ser Delegació de Govern, perquè també ha
quedat un poc confús.

I després un dubte. En època d’incendis es fan reforços de
personal, hi ha membres de la UME i tal, i ho hem comentat
avui matí al Ple, i voldríem saber si en època d’inundacions,
aquesta època de risc de setembre a novembre, així com s’han
anat reforçant altres departaments, es fa reforç en el
departament d’Emergències o en el departament d’IBANAT,
sobretot precisament perquè és una època de risc; o s’ha
proposat o qualcú li ho ha proposat, si s’ha fet o no.

I després finalment una qüestió. No sé si és així. Vostè
aquests dies també ha comentat que amb les emergències no
es pot improvisar, i precisament perquè no es pot improvisar
es fan simulacres; es fan simulacres d’incendis, es fan
simulacres d’evacuació , i hem sentit comentar, i no sabem
segur si va ser així, que s’havia fet un simulacre d’inundacions,
i voldria que ens contestàs si és així, quan es va fer, quan es va
preveure l’IG2 en aquest simulacre, amb quina quantitat de
pluja, si eren més de 100 litres, com va passar a Artà a les
quatre i mitja de l’horabaixa, o més o menys quantitat. Quan es
va activar la UME en aquest simulacre?, perquè són proves que
simulen la realitat per tenir l’experiència i saber actuar; si es
va activar la UME ràpidament o  després que actuassin els
mitjans locals o autonòmics. Si en el simulacre es contacta
amb els ajuntaments i amb la Policia Local i amb els bombers.
Si en el simulacre s’evacuen zones residencials i quants de
mitjans en concret varen participar en aquell simulacre. Ho dic
perquè és important saber si es va fer com va anar, si va ser
una experiència vàlida, si va ser un èxit com a tal simulacre i
com es va valorar des de la conselleria en aquell moment,
perquè dimarts dia 9 la situació, aquest simulacre, si es va fer,
devia servir per això, hauria de ser semblant, almanco a les
quatre i mitja ja a Artà o més endavant, sobre les 18.30, com

ha dit vostè, en els altres punts, i amb una intensitat d’aigua i
amb inundacions similars, amb uns danys materials que és ver
que són inevitables, però també hi havia 13 víctimes, i hauríem
de saber si aquest simulacre va servir, si es varen repetir
aquells patrons que es varen aprendre, se suposa, en aquest
simulacre, i si es va actuar conformement a la possible
experiència que es tendria en aquest simulacre, i veure també,
clar, lògicament, si les decisions tècnics i després les
decisions polítiques varen ser més o manco equivalents que en
el simulacre.

Nosaltres agrairíem, Sra. Consellera, que ens resolgués
tots aquests interrogants. Són interrogants que es fa la gent, no
només els grups parlamentaris. Nosaltres donam veu i tenim
l’obligació de fer el control de realment si ha passat això així,
però sobretot per posar llum a aquests dubtes, i més que amb
la voluntat de tenir informació com a tal, sinó realment per
estar junts, per saber el que es pot millorar, com ha dit vostè
avui matí; per analitzar el que ha passat, els mitjans que tenim
i els que podríem o haguéssim pogut tenir; saber el que va
passar i el que es va fer, no posteriorment a la tempesta, que
evidentment hi va haver una implicació i una solidaritat
increïble, com ha dit, però també abans i durant la tempesta,
no només per respecte a aquest parlament sinó sobretot per
respecte a les víctimes, a les 13 persones que varen perdre la
vida, i per donar consol a totes aquelles famílies i persones
que han perdut aquest familiar, aquestes 13 víctimes, com a
resultat d’aquesta tempesta, per saber si es va fer en tot
moment el que es podia fer.

Gràcies, Sra. Consellera, i gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Cladera, per la seva
compareixença, i el primer de tot és donar la benvinguda
també a tots els equips que s’han implicat, fins i tot molt
personalment, en aquesta tragèdia, i crec que el primer és
destacar també la importància dels nostres serveis públics a
l’hora d’atendre una tragèdia de les dimensions com la que
hem viscut fa quinze dies, com vostè deia. 

És evident també que hem d’insistir en les paraules
d’afecte a les víctimes, als seus familiars, amics, i també a tots
els afectats. S’ha de destacar, com vostè ha dit, i crec que ho
hem de fer de tot cor, la solidaritat d’aquestes més de 2.000
persones voluntàries; també de les empreses, volem insistir,
que ahir assistíem a la festa de CAEB i també hi havia una
implicació important a l’hora d’atendre les (...) necessitats del
moment. I també voldria destacar, ja ho vam fer l’altre dia aquí
a la comissió de control d’IB3, el servei públic d’informació
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necessària en un moment com aquest per informar la població
del que està passant, també, amb una implicació personal i
emotiva, i amb molta cura també de la intimitat de les
persones que patien en aquells moments uns moments
complicats, aquesta tendresa, crec jo, també a l’hora d’oferir
la necessària informació a la nostra població, però també la
professionalitat del personal d’IB3 a l’hora d’oferir aquestes
informacions.

És evident que tots tenim l’obligació, vostè ho ha dit
també, de fer una anàlisi exhaustiva per millorar o per
prevenir, o per intentar ajustar qüestions que poden ser ateses
ara, que va passant el temps, per efectivament fer sentir més
protegida la nostra població, que és al final, jo crec, l’objectiu
de l’administració pública.

No valoraré tampoc la intervenció del Partit Popular, però
entenc que no ens hem de basar en els rumors sinó en el rigor,
en la professionalitat i en el criteri i l’experiència dels
principals responsables de cada cos (...) d’una emergència
com aquesta fins i tot a posteriori, i crec que han de ser ells
els que ens han d’oferir una informació, com deia, crec que
rigorosa.

Crec que hi ha diverses qüestions que he dividit en quatre
punts, per fer comprensibles també les diferents parts que pot
tenir atendre una (...) d’aquestes dimensions, com dèiem: el
primer és la prevenció i la predicció.

Vostè ha fet ja una primera anàlisi de millores possibles a
partir del diagnòstic del que va succeir, i crec que és
important, evidentment, totes aquestes millores, a part de les
que puguin faltar a partir d’ara, com vostè ha dit, aquest
informe final del Pla INUNBAL, crec que serà necessari
precisament pel seu rigor.

Dubtes quant a les explicacions que vostè ens ha ofert, és
cert que s’ha concentrat un primer focus d’atenció
reconeixent errades per part d’AEMET. Una primera pregunta
que podríem fer és: quant personal hi havia en aquest moment
treballant a l’AEMET? Si hi ha hagut qualque tipus de reducció
pressupostària durant el temps de crisi, a nivell d’equips, a
nivell de plantilla i si considera necessari, evidentment,
millorar el personal o els equips d’AEMET, que vostè ha
assenyalat també com a una font, en principi, de retard a l’hora
de poder actuar del tot correctament.

I al mateix nivell demanaríem si les dotacions de personal
dels diferents cossos eren suficients a la situació inicial del
moment per cobrir la dimensió de la tragèdia la qual, entenc
que a mesura que passava el temps doncs s’elevava la
necessitat de ser conscients d’una necessitat de més personal
i d’atendre, evidentment, més gent.

Nosaltres hem de valorar, i ho hem fet ja públicament,
molt positivament, insisteixo, la implicació de tot el personal
públic que va atendre l’emergència, crec que s’ha de posar més

en valor més que cercar qüestions de detall tot el que s’ha fet
bé, que, de vegades, tenim aquesta inquietud de cercar què és
el que ha pogut fallar, i és important fer-ho, però també hem
de valorar tot el que s’ha fet bé. I només la dada que vostè ha
ofert d’aquestes 342 vides salvades amb part de la gent que
tenim aquí, crec que s’ha de posar sempre en valor.

Ha dit també la rapidesa, i també ho vam comprovar
personalment, amb què es va rescatar persones, atendre els
afectats i que en poques hores estava preparat el polisportiu de
Manacor per oferir matalassos i menjar calent a totes aquestes
persones i famílies afectades, i crec que és important.

És cert, i crec que vostès ho han comentat també en el seu
informe, les mancances que podria tenir el TetraIB quant a la
manca de repetidors, que crec que també és important i
m’agradaria que pogués valorar que hagués suposat que Sant
Llorenç no fos una zona d’ombra per al TetraIB.

Després una segona qüestió, a part de la prevenció i de la
previsió, que és la coordinació entre cossos i efectius, vostè
ho ha assenyalat abans, entre una de les necessitats possibles
a millorar, que és aquest mapa organitzatiu probablement dels
nostres equips, dels cossos d’emergències, i ha parlat també
d’una llei d’emergències. Facem feina per posar-la en marxa
com més aviat millor, perquè una de les preguntes era aquesta:
tots els cossos, tots tenien clar quant a les tasques de
coordinació quina era la divisió de tasques que tenia cada cos
o hi va haver dubtes a l’hora d’actuar sobre el terreny? Crec
que seria important també per saber si hi va haver
discrepàncies que poguessin fer-la dubtar a vostè, com a
consellera, o a les persones que estaven al comandament en
aquell moment, a l’hora de poder trobar contradiccions o
discrepàncies a l’hora de saber qui havia d’actuar en quin
moment.

A part de la qüestió de prevenció i previsió que dèiem, a
part d’aquesta coordinació, sí també quant que les decisions
polítiques són importants a un moment com aquest, és
necessari un debat llarg, i crec que avui la presidenta també ho
deia, la qüestió de la neteja dels torrents i una altra cosa són
les qüestions estructurals i de desenvolupament de la nostra
societat en les darreres dècades que, d’alguna manera, generen
o incrementen les possibilitats de risc a determinades zones,
en aquest cas, les inundables; i evidentment també s’ha de fer
una reflexió, entenc que a més llarg termini, no crec que sigui
el moment, però sí que hi ha una sèrie de factors en els quals
hem de pensar més enllà de tragèdia i de reconèixer que
probablement era inevitable, però sí que hi ha unes qüestions
que ens alerten, físics, meteoròlegs, etc., l’escalfament
climàtic és important, i crec que d’alguna manera la suma de
factors previs a la tragèdia no és que la pogués fer previsible,
però sí que hauríem de saber quins serien els instruments
necessaris com per saber d’una manera més acurada el risc
que patim a cada moment.
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I una dada, és simplement si hi ha detecció en els torrents
de l’increment de cabal, desconeixem si existeix qualque tipus
d’instrument que pugui mesurar per a l’alerta l’increment de
cabal a un moment a un torrent, com per saber si això
incrementa o no el nivell de risc.

I a partir d’aquí, evidentment, posar en marxa, doncs vostè
ho ha comentat també, tots els  sistemes d’informació que
poguessin arribar a la població de manera ràpida per alertar
que el risc s’incrementa.

Quant a la dificultat per prendre aquestes decisions
polítiques, que entenc que en aquell moment em puc posar en
el seu lloc i entenc que la informació hauria de ser desbordant
i constant, m’agradaria saber si hi va haver contradicció també
entre les informacions que li arribaven que poguessin
dificultar la presa de decisions.

En darrer lloc, ha parlat ja vostè d’acords amb entitats
financeres que d’alguna manera facilitassin al Govern
liquidesa a l’hora d’afrontar els ajuts als quals s’han
compromès i que han aprovat. Ens agradaria saber simplement
si hi ha qualque tipus de facilitat o de quina col·laboren o
quines serien aquestes facilitats a les quals s’han compromès
les entitats financeres.

I en darrer lloc, no sé si hi ha qualque previsió també per
saber quan podria estar a disposició dels grups parlamentaris
aquest informe final del Pla INUNBAL per acabar de fer,
evidentment, que crec que serà el moment real, més que ara a
dues setmanes, per afrontar amb totes dades, políticament, per
part de tots els grups, i aspiram també a un cert consens quant
a un diagnòstic comú de les dificultats que s’han hagut
d’afrontar, i crec que vostè ara potser sigui la persona
políticament més experimentada a l’hora d’atendre una
situació com aquesta per coordinar també aquest diagnòstic
comú d’afrontar les millores, que entenc, pel que veig aquí,
necessàries per prevenir, per actuar més correctament, per
coordinar millor tots els cossos d’atenció d’emergències, i
també, sobretot, per intentar planificar un futur amb menys
riscs per a la nostra població.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Ferrà, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera,
i benvingut tot l’equip i agrair-los evidentment la iniciativa que
han tengut per comparèixer en aquesta comissió de forma
voluntària i des del primer minut.

Voldria, en primer lloc, també reiterar el meu missatge de
solidaritat amb totes les veïnes i els veïns afectats i un
missatge de suport al conjunt dels pobles del Llevant de
Mallorca que patien aquestes inundacions, amb les
conseqüències tan devastadores que tots ja coneixem, entre
les quals, malauradament, la pèrdua de tretze vides, i als
familiars i als amics d’aquestes víctimes els vull expressar una
altra el nostre condol més sentit.

També voldria que les meves primeres paraules, en forma
d’autoreflexió, i perquè m’ha tocat viure també un tema, no tan
greu evidentment, sinó molt manco, voldria que fossin per a
aquelles persones, unes persones que són totalment anònimes,
unes persones que aquests dies, entre el dia 9 i el dia 10
d’octubre, feren una mostra de la seva solidaritat acatant una
paraula malmesa en els nostres temps i sovint malinterpretada
i infravalorada, que és la disciplina, disciplina o acatar
instruccions i recomanacions que es donaven des de la
Direcció d’Emergències; persones que quedaren de guàrdia o
que simplement quedaren devora un telèfon, totes elles
bombers, agents d’IBANAT, Guàrdia Civil, Protecció Civil,
etc., i també moltes persones voluntàries, gent que estava
pendent de si era necessària la seva ajuda personal o  no.
Persones que, com he dit, la primera reacció natural és
aquestes ganes d’ajudar i moltes vegades el que s’ha de fer
primer és esperar i, sobretot, actuar quan se’ls demana.

Per tant, per a aquestes persones les meves primeres
paraules.

També volia expressar la meva admiració  i el meu
agraïment a totes aquelles persones que, sota molta pressió
interna i externa, gestionaren l’emergència i mantingueren en
la mesura del possible criteris tècnics amb el cap el més fred
possible i prioritzaren i escalonaren les intervencions i les
ajudes i prengueren altres decisions, segurament, perquè no
les conec, molt dures i molt complicades.

I per últim, un agraïment especial a totes les forces que
intervengueren en l’emergència i en els dies posteriors per tal
de poder restablir, entre cometes, la màxima normalitat
possible.

També vull agrair  l’actitud que han tengut tots els grups
polítics durant tots aquests dies, crec que s’ha d’expressar, és
un agraïment compartit.

I ja entrant a l’apartat de preguntes, d’entre totes les
preguntes, Sra. Consellera, en voldríem una molt especial per
a nosaltres, molt especial no, crec que és important perquè
durant tots aquests dies hi ha hagut certes informacions,
moltes diferents declaracions d’experts en distints camps i
entrevistes als mitjans de comunicació que han apuntat que
qualque cosa fallava a l’AEMET. També, Sra. Consellera, com
bé sap vostè, s’ha apuntat aquests dies, també per altres agents,
que l’AEMET també ha tengut deficiències.
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També vostè ha dit que entre tots hem de ser capaços de
fer una bona anàlisi i estudiar si s’han de revisar protocols
propis o com s’ha d’actuar en aquests casos, vostè mateixa ho
ha dit a diferents... a qualque entrevista o a qualque declaració
a mitjà de comunicació, ara no record a quin concretament, i
jo crec que és molt important en el debat... quan tenguem, que
tenim la capacitat entre tots... hem de tenir la capacitat entre
tots de delimitar l’objecte a estudiar i deixar a un altre espai
de debat, que també el podem tenir, altres qüestions, però crec
que és molt important circumscriure el tema.

Per això, crec que és important, i sobretot per segons
quines informacions surten als mitjans de comunicació, jo li
deman, entre totes les preguntes que li faré, que em contesti
aquesta, en tendré prou amb un sí o un no. La meva primera
pregunta, Sra. Consellera, durant aquesta legislatura, però
especialment després de l’aprovació d’aquella proposició no
de llei sobre la base permanent de la UME a les Illes Balears,
aprovada l’abril del 2018, en el Parlament, hi ha hagut qualque
càrrec de MÉS per Mallorca, de l’executiu del Govern de les
Illes Balears, que a l’hora de ser interpel·lat formalment sobre
la predisposició del Govern a una base permanent ho hagi
impedit?

En tenc prou, de moment, amb un sí o un no. Ho dic perquè
a segons quins mitjans de comunicació ha sortit qualque
informació que, és clar, evidentment, deixa o pot donar lloc a
interpretacions malpensades.

També li vull demanar, perquè crec que vostè si ha apuntat
totes les preguntes que ja li han fet, crec que estarem aquí tres
o quatre hores sentint totes les contestacions, jo intentaré ser
molt concís, també li vull demanar sobre el Pla INUNBAL, a
l’Ille 1 i a l’Ille 2 de l’INUNBAL es relacionen tota una sèrie
d’efectius, m’agradaria, si vostè pot avui, detallar les funcions
de cada un dels cossos d’emergència que actuen a
l’INUNBAL; és a dir, sé que és complicat, però no sé si
qualcú... si em podrien fer un petit resum de les línies
bàsiques dels bombers, algunes les ha apuntades vostè, en
aquest cas concret vostè ha apuntat quina va ser l’actuació dels
bombers en primera instància, sé que és molt complicat, però
si fos possible marcar almanco les d’intervenció més davant
l’emergència, bombers, IBANAT, la UME; m’imagín quines
són les del SAMU i les de Protecció Civil, però aquestes
altres saber, davant un cas tan concret com és una inundació,
quines funcions tenen.

Una tercera pregunta que li volia fer, a l’entrevista a
Última Hora vostè diu que s’haurà de revisar el que va succeir,
i en altres declaracions, com crec que a una entrevista a un
altre mitjà, que hem de revisar els protocols de l’INUNBAL,
que són des de l’any 2005, i pensar nous mecanismes per
poder avisar la població. No sé exactament aquests
mecanismes per poder avisar si em podria dir vostè a què es
refereix concretament.

També una quarta pregunta, durant aquestes setmanes hem
vist molta informació sobre l’AEMET, vostè també ha donat
una explicació des del punt de vista, supòs que tècnic, de com
varen viure la relació... o com vostè ha pogut expressar en què
va consistir la relació entre l’AEMET i Emergències, però jo
no sé si li demanaria si ens pot fer una valoració personal que
vagi més enllà de la relació entre butlletins i amb l’AEMET, si
vostè ens pot dir exactament què en pensa de com va actuar
l’AEMET. O si també m’ho pot dir, m’estim més valorar-ho
quan hi hagi hagut aquesta investigació interna que ha anunciat
l’AEMET, en tot cas, sí que m’agradaria una valoració més
personal seva o del seu equip.

Una cinquena pregunta, que no tenia preparada, però sí que
és obligatori fer-la, més que una pregunta és una reflexió,
vostè ha dit que en la línia de l’anàlisi exhaustiva per millorar
i amb la necessitat de revisar tots els plans i d’actualitzar-los,
vostè també ja ha fet aquestes reflexions, l’AEMET, jo vaig un
poc més enllà, no depèn de nosaltres; jo crec que l’AEMET sí
que haurà de revisar què ha passat, haurà de posar més
recursos, fins i tot millorar, però no és un model propi nostre.
No sé si, com que no depèn de nosaltres, si ens hem de
plantejar, bé, doncs vostè ha apuntat a una agència
d’emergències, doncs hauríem de..., no m’aventuraré a una
agència de meteorologia com va tenir algunes comunitats
autònomes com Catalunya, però sí que, per ventura, les
maneres que tenim nosaltres, com a Govern de les Illes
Balears, sense dependre de cap altra administració, per poder
captar indicadors pluja hidrològics, que és el que marca
l’INUNBAL, en el marc del que ens diu l’AEMET, el Govern
de les Illes Balears pot actuar en base als seus indicadors
propis, són pluja hidrològics.

La Sra. Núria Riera n’ha fet esment, el Sr. Alberto Jarabo
també n’ha fet esment, especialment en un concret que és
l’hidrològic. Jo, és clar, entenc que dins la reflexió de
l’AEMET, vostè em corregirà, per ventura ho sap molt millor
que jo, perquè no ho sé, l’AEMET, a part d’estacions
meteorològiques pròpies, té una línia i una xarxa de
col·laboració, amb voluntaris que a cada municipi doncs van
passant informació, supòs que..., no sé com, amb la seva bona
voluntat o d’una manera protocol·litzada, però, en ser
voluntaris no els pot demanar més. A les Illes Balears, a part
d’aquesta xarxa de voluntaris que podrien col·laborar en un
futur, si l’AEMET no respon amb una xarxa pròpia de les Illes
Balears, també existeixen altres... no sé si existeixen altres
tipus d’agents que també vigilen indicadors pluviomètrics,
com pugui ser la Universitat de les Illes Balears, amb la qual
es podria constituir en un futur, si l’AEMET no respon, perquè
és clar, entenc jo que tenint un instrument el que hem de
demanar és que aquest instrument funcioni, ens podria servir.

Però anant també a l’altre sistema, que és l’hidrològic, a
les Illes Balears, com bé deu saber vostè, tenim un sistema
d’informació hidrològica que és la xarxa foronòmica, que és
una xarxa que existeix de fa molts d’anys, però és una xarxa,
com marca, com bé sabeu, està recollida al Pla de gestió de
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riscs d’inundació, un pla de gestió que es va elaborar a l’any
2016, arran d’una transposició de directives europees sobre
inundacions i que obligava l’Estat i les comunitats autònomes
a desenvolupar plans de gestió amb riscs d’inundacions, recull
i fa palès que aquesta xarxa és manual i que aquesta xarxa avui
en dia no serviria per donar aquestes alertes. Així i tot, també
ens consta que des del Govern hi ha per endavant, ja s’ha tret
a licitació un contracte per poder fer una xarxa digital. I també
en el mateix pla consta que fins i tot aquesta xarxa
foronòmica, digitalitzada, si ho volem dir així, no serviria, per
exemple, en aquest cas concret de Sant Llorenç,
malauradament no serviria segurament per actuar abans, ja que,
com també emmarca molt bé el Pla de gestió de riscs
d’inundació, tenim una correntia en els nostres torrents que no
és contínua; és a dir, no ens serveixen.... les torrentades venen
així, no creixen proporcionalment durant un temps, per tant,
quan els indicadors botessin no servirien.

Per tant, jo crec que el que és molt important és estudiar
de cara al futur si l’AEMET no respon és amb quins
mecanismes hem d’actuar nosaltres, sobretot amb els de pluja.

Després, també li volia una sèrie de... això és una reflexió,
una sèrie de preguntes, vostè ha dit que disposarà d’un informe
final. No sé si hi hauria qualque previsió per a aquest informe
final i tendria vostè l’amabilitat de convocar-nos, com va fer,
als portaveus dels grups parlamentaris, o bé a una altra
compareixença.

També vostè ha fet, i això sí que m’agradaria que m’ho
aclarís, constar que el TetraIB es va veure afectat. La xarxa, jo,
per la informació que tenc, no va en aquest sentit, és a dir, el
que m’arriba és que aquesta xarxa no es va veure afectada, sí es
va veure afectada la xarxa TetraPOL, que és la que empren els
bombers, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, però aquella
en cap cas, i que les situacions que donen cobertura a les
diferents zones afectades no han registrat cap incidència i no
se’ls va comunicar en aquell moment cap incidència. I que els
usuaris d’aquesta xarxa, que són, bàsicament, el SAMU,
l’IBANAT, Emergències, Protecció Civil, principalment, totes
varen participar del TetraIB sense cap problema, si no és així
sí que m’agradaria aprofundir un poc en aquest tema, perquè
no és la informació que jo tenc.

També vostè ha dit coses, vostè i la Sra. Núria Riera tenen
una cosa en comú, que parlen molt aviat, i supòs que la
intervenció és molt llarga i no he tengut temps d’apuntar-ho
tot, hi havia una dada que vostè ha dit, el nombre de trucades
de l’112 i les franges horàries en que es varen produir, no he
tengut temps d’apuntar-les, si vostè me les podria repetir.

També l’hora d’intervenció de la UME i de l’IBANAT,
tampoc no he tengut temps d’apuntar-la, si me la podria dir.

I com a reflexió final, jo voldria donar l’enhorabona a les
administracions per la resposta que s’ha donat amb les línies
d’ajuda, que han estat molt ràpides, tant del Govern de les Illes

Balears com del Consell de Mallorca, i també de l’Estat. Jo el
prec que faig aquí és que entre tots, nosaltres evidentment
tenim poca influència, però entre tots intentem que aquestes
ajudes arribin al màxim possible, i em referesc sobretot a les
de l’Estat, que puguin arribar a la gent afectada el més aviat
possible.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume
Font, per un temps de quinze minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, alts
càrrecs que l’acompanyau, el primer de tot expressar, una
vegada més, el nostre suport, el nostre condol a totes les
famílies que han sofert la pèrdua d’una persona estimada i que
és impossible reparar.

I per l’altra costat, la nostra força, intentar enviar una força
d’esperança a tots els que han vist des de prop una por mala
d’oblidar i que, com més aviat possible, puguin tornar a la
normalitat.

Sra. Consellera, veu aquesta foto? És una foto on l’aigua es
troba prou tranquil·la, on es veu una persona enmig, on no fa
fosca, el més important d’aquesta foto és que no fa fosca, el
més important d’aquesta foto és que no fa fosca, això vol dir
que no eren les set de l’horabaixa i ja els cotxes estaven tapats.

Jo no tenc cap dubte, El P i no té cap dubte que la
intervenció de tota la gent que va participar a partir de les set
i mitja de dia 10 va ser perfecte, i l’enhorabona els don a tots,
fins avui que segueixen fent feina, amb les persones que
recullen la informació als diversos ajuntaments, no tenc cap
dubte. Els nostre dubtes són amb el que passa a partir de les
sis i quart fins a les set i mitja del matí, és on són els nostres
dubtes, i tenc clar que a partir de les dotze més o manco està
la cosa que se sap ja les coses que han passat.

Creiem que aquesta compareixença s’havia d’haver fet en
Ple i creiem que IB3 ho havia d’haver donat en directe tot, no
volem callar res. Nosaltres creiem, en aquest distint que els
senyors de Podemos, que es tracta de valorar únicament i
exclusivament què podem millorar, que ens toca fer-ho bé és
evident, per això ens paguen; és a dir, l’únic maldecap
d’aquesta comissió o de tots els que hem decidit dedicar-nos
a la política o de gent que té un càrrec de representació
important a nivell de tècnic de la comunitat autònoma, l’únic
que els ha de preocupar avui és com millorar, és l’únic
missatge d’esperança que pot rebre una gent que ha sofert
moltíssim, moltíssim.
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Dit això, crec que hi ha tres parts: una, que serien els
avisos; una altra, les accions dutes a terme les primeres hores,
i l’altra la coordinació entre els diferents cossos i forces de
seguretat i d’emergència, i també, lògicament, així com es va
incorporar aquest allau impagable de voluntaris, però això ja
va ser més tard.

Començ a estar cansat de sentir les culpes d’AEMET, quan
sé que AEMET és l’únic que ha sortit, ha dit que ho va fer
malament. Està bé que qualcú reconegui que no varen actuar
amb la celeritat que tocava, ho deia l’entrevista del diari, si el
diari no deia mentides, ho deia la responsable. Amb la qual
cosa el més important que hi ha aquí és que si qualcú s’ha
equivocat ha d’assumir la seva responsabilitat.

Jo vaig participar en la confecció del Pla INUNBAL a l’any
2005 mitjançant informes que es van fer per a la Conselleria
d’Interior, el problema més greu que tenim aquí és que el Pla
INUNBAL no s’ha aplicat mai. Quants exercicis s’han fet... no
s’ha aplicat mai, perquè no s’ha hagut d’aplicar, no és vera?,
molt bé, molt bé, quin problema tenim? Jo ho dic perquè vull
intentar donar, a través d’El Pi, una proposta per estudiar com
a solució, quin problema tenim aquí? Que no tenim
experiència, no tenim experiència.

Protocol·làriament, tècnicament sí que tenim criteris,
però crec que els criteris tècnics no són tal vegada criteris
reals o criteris efectius, que no té res a veure, amb la qual cosa
nosaltres criteris reals i efectius sobre el terreny, quan es
produeix l’emergència, no hem pogut actuar.

El Sr. Jarabo parlava d’unes possibles deteccions als
torrents, el portaveu de MÉS també parlava de com podríem
articular altres alertes perquè la gent pogués rebre la
informació. Fa anys els  incendis a Balears tenien fracassos
molt importants, molt importants, per arribar tard, per arribar
tard, per enviar qualcú que confirmàs que hi havia un incendi
important, i després es despatxava tot el personal i equips que
s’havien de despatxar. Fa prou anys, amb un govern del Sr.
Antich, a l’any 99-2003, amb la consellera Rosselló, es va
decidir posar el despatx automàtic  en marxa. El despatx
automàtic el que feia és que, maldament sigui una alerta de
fum, que després és falsa, tothom surt d’allà on és realment al
seu lloc i arriba al lloc i si és fals és fals, ens tornam. I el
mateix sistema pressupostari paga el mateix, hi hagi foc o no
hi hagi foc.

El que nosaltres no tenim aquí és un despatx automàtic
quan es produeix una alerta de possible inundació. Em va bé
que l’AEMET millori, però no necessit l’AEMET, puc estar
preparat per actuar maldament només sigui informació que
m’arriba de què comença a haver-hi dos pams d’aigua a un lloc.
Com es podria resoldre això?

Emergències coordina cossos que no són de la comunitat
autònoma, el vespre, l’horabaixa vespre, que no depenen de la
comunitat autònoma, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional,

bombers, ambulàncies, no són de la Direcció General
d’Emergències, no són de la Conselleria d’Interior, no està
amb ells cada dia, no batega amb ells cada dia els problemes,
sinó que els ha de coordinar en base a un protocol que
existeix, que mai no hem entrenat això, però que els has de
coordinar.

El que passa amb incendis és que la Conselleria de Medi
Ambient té múscul suficient per arbitrar, actuar a qualsevol
moment, té 350 homes a l’estiu, té ics torres de vigilància i
també té  fix, fix, fix, fix punts de brigades que surten amb
despatx automàtic, maldament sigui fals, a Inca, a Son Tous a
Palma, a Son Bonet a Palma, a Son Real a Santa Margalida, a
Petra, més la central. A Eivissa, a Sa Coma. A Formentera, a
Can Marroig, i a Menorca, Es Mercadal.

Moltes vegades, tècnic, que són aquí alguns,
d’Emergències, i tècnics d’IBANAT hi ha hagut damunt la taula
la discussió de si haurien de ser un sol cos, moltes vegades,
per això quan la consellera, i m’heu sentit remugar, en positiu,
quan la consellera diu: podem estudiar una agència
d’emergències. Per què? Perquè nosaltres el que no tenim és
un despatx automàtic , fins i tot esperam que l’AEMET ens
digui que entramos en roja. I tant de bo que vàreu actuar abans
que ells ho fessin, bona seria! Això és la prova més evident
que es pot actuar abans que l’AEMET et digui qualsevol cosa,
però si tenguéssim un despatx automàtic, maldament sigui de
falsa alarma, i que aquest equip de 350 persones que tenim,
perquè l’IBANAT té 550 persones, 350 que són per a incendis
a l’estiu, en temporada baixa n’hi ha 60 que deixen de fer
feina; si nosaltres tenguéssim 80 persones més a l’IBANAT i
que se’ls ensinistràs també perquè a l’hivern poguessin fer
entrades de torrents que hi ha troncs nets, poder estar de
guàrdia igual per si es produeix una inundació, de la mateixa
manera que ho pagam per a incendis, nosaltres haguéssim estat
al punt des d’Artà en qüestió  de quants minuts? Amb molts
pocs.

Aquest protocol que tenim jo crec que ens fa veure que
d’aquestes mesures que hauríem de fer n’hi ha unes que si ens
trobam en alerta taronja es tracta d’avisar els ajuntaments que
a aquells carrers que es troben devora torrents no hi hagi un
cotxe, i si és una falsa alarma doncs no passa res, no passa res.

Però hi ha un altre problema molt important, on s’han
produït la majoria de morts? A les carreteres. Si nosaltres
tenim un despatx automàtic i aquest despatx automàtic depèn
de la comunitat autònoma, a través d’aquests equips
professionals que té Emergències i professionals que té
l’IBANAT, i a través d’aquestes 400 persones, que hi serien
tant a l’estiu com a l’hivern, coordinats amb els de carreteres,
on un posaria la barrera seria el d’IBANAT o d’Emergències
o seria el de carreteres, la qual cosa voldria dir que quan ens
trobam en alerta taronja hi hauria d’haver a tots aquests llocs
que hi ha punts de zona inundable, que per tots és més fàcil dir
que s’ha construït a tal lloc i s’ha construït a tal lloc, i quan no
aturam les carreteres amb l’eficiència que toca, què passa si
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ve els  cent metres d’ona amb dos d’alçada, que és un pas
d’aigua semblant a la mitjana que passa per l’Ebre cada dia? És
a dir, no l’aturarem el dalt.

Per tant, El Pi la reflexió que fa, més que demanar-li i a
quina hora es va posar en marxa o tal o qual, El Pi el que li diu
és: no és millor tenir un múscul d’homes i dones a la
comunitat autònoma amb un despatx automàtic, que siguin
capaços de mobilitzar-se de la mateixa manera que ens
mobilitzam amb un incendi?

Ha quedat clar que la feinada que ha fet IB3 la pròxima
vegada que passi qualque cosa al primer que s’ha de cridar és
a IB3 i a les ràdios, si és necessari, perquè és una forma que
la gent pot rebre informació, hi ha tantes coses que podríem
parlar a una taula amb professionals sobre realment què es
pugui fer que és brutal, que és brutal.

Per tant, nosaltres veiem que nosaltres tenim protocols,
tenim tècnics, tenim cossos de seguretat, tenim bombers de
Mallorca i de Palma, tenim ambulàncies, tenim voluntaris de
Protecció Civil, però ens fa falta tenir un despatx automàtic
quan hi ha una alerta, maldament sigui falsa, de possible
inundació; que dugui a la vegada coordinat no tan sols poder
buidar, com diríem, els llits dels torrents o el que hi ha devora
els llits dels torrents, sinó també tota la infraestructura de
carreteres, almenys si jo fos el president ho faria, almenys jo
si fos el president ho faria, perquè sé que hi ha els tècnics,
homes i dones, i el personal, homes i dones, que són del
Govern balear que per a això en saben molt, i si no em diguin
com van quedar el dia de mati tots els que varen venir, perquè
jo també he rebut informació en aquest sentit.

Miri, Sra. Consellera, hi ha una qüestió a l’informe que
firma el director tècnic de l’operació INUNBAL, Sr. Joan Pol,
al principi, que diu: “Para atender los primeros incidentes
entrantes se procede con la movilización de organismos y
unidades con los protocolos de emergencia ordinaria entre
las 19.32 y las 21.00". Em podrà dir què vol dir que se
procede a la movilización de organismos y unidades con los
protocolos de emergencia ordinaria? Què vol dir això? I serà
quan s’adonarà que vostè no té  el que jo li he dit abans, un
despatx, un despatx immediat. Però estaria bé que tothom ho
sapigués, estaria bé que tothom ho sapigués, perquè no són
protocols extraordinaris que posam en marxa en aquest temps,
sinó que passam a funcionar fins a les 21, o almenys diu el
paper, si no és així n’hi ha prou que em digui, no, el paper, no
li faré contrari, ni li treuré punta, perquè si qualque cosa amb
aquest tema no vull fer és treure punta, però no hi vull passar
de passada. No vull semblar aquí que a tots ens sap greu, hem
de millorar, no, no, no, això és seriós, hi ha molta gent que
amb aquesta qüestió ha perdut molt i qualcú hi ha perdut per a
sempre.

Per tant, què són operar de les 19.32 a les 21.00 hores els
protocols ordinaris d’emergència si ens trobam en una

situació que en aquesta hora els cotxes volaven per dins el
torrent?

Vaig acabant, creiem necessari aprovar, i ja li va demanar
el Sr. Pep Melià en Ple, i fa tres setmanes, que vàrem demanar
que han d’aprovar una llei del foc, l’han d’aprovar, els ho
vàrem demanar El Pi, semblam un repica morter, doncs sí, El
Pi va ser qui ho va demanar al Govern, perquè s’aprovi d’una
vegada la coordinació entre els bombers de Mallorca i els
bombers de Palma i d’altres qüestions que té una llei del foc.
I pot ser una gran oportunitat per millorar segons quins tipus
d’actuacions i no haver de tenir discussions, que jo  no hi
entraré, no hi entraré, ni hi vull entrar, en aquestes que varen
tenir segons quina gent.

Li he dit allò de l’equip humà, que vostè el té si vol, l’únic
és que l’ha de dotar amb la Conselleria de Medi Ambient de
més operatius i fer un despatx automàtic a l’hivern, igual que
es fa a l’estiu. Implicarà formació, és clar; implicarà tal vegada
comprar una sèrie de barques inflables, és clar que sí; però
dormiran als llocs que dormen ara quan hi ha incendi, amb la
qual cosa no tenen més que quinze minuts per arribar al lloc.
I si no els mogui en base al Pla d’avingudes d’aigua al llarg de
500 anys i els col·loqui allà on són les set o vuit zones més
preocupants de possible risc d’inundació.

L’altra qüestió és això de les carreteres, ja li he mig
anunciat, això produiria el tancament immediat de segons
quines carreteres. Qui va tancar les carreteres? La Guàrdia
Civil. No, no, no, jo, si som el president del consell puc ser
competent en tancar una carretera que sé que em passarà... És
que aquí hi ha el tema, és a dir, el Pla INUNBAL a l’hora de
coordinar-se, com que no ha funcionat mai, segons qui arriba,
per proximitat actua primer...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant. No tenc cap dubte, i El Pi ja el va votar, que
hi ha d’haver un destacament de la UME aquí i el que hem de
fer és acomplir, acomplir el mandat del Parlament, punt. Ho
vàrem demanar al Parlament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., d’acord, idò ho tornarem fer perquè quedi més clar, idò el
que vàrem fer va ser embetumar la gent i la vàrem enganar, Sra.
Consellera.

L’altra qüestió, tema ajudes, li vàrem el dilluns... hauria de
ser...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font ha d’abreujar, però abreujar molt. Si vol acabar la
intervenció, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Insistesc en el que he dit, som el que he demanat que
fossin cinc minuts més, he insistit que si això és important no
es preocupin del temps, que tenim tot el temps del món. I la
seva benevolència, en base a la intervenció dels portaveus és
el que el farà un gran president o una persona que aplica un
reglament en una qüestió com si fos ordinària.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, no faré ús de la paraula, no en faré ús. Tenc
un torn de rèplica i parlaré de les ajudes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el que intenta aquesta presidència és que tots els
grups tenguin el mateix temps, vostè du quasi 17 minuts, a mi
m’és igual ser aquí tota la nit i parlar cinc minuts i fer torns i
rèpliques i contrarèpliques continuadament, però la missió
d’aquesta Mesa és intentar que tots els grups tenguin el mateix
temps.

Sr. Font, si vol acabar la intervenció, té la paraula.

Gràcies, Sr. Font.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Consellera, per la
seva compareixença, i a la resta del seu equip per acompanyar-
nos i per la feina i implicació demostrada aquests dies tan
terribles.

Com no podia ser d’una altra manera, també volem
expressar el nostre condol i estima cap a totes les famílies i
persones afectades per aquesta catàstrofe, així com el nostre
agraïment a tots els serveis d’Emergència que hi actuaren, així
com als voluntaris que van actuar amb tota la seva solidaritat
i generositat, a tots gràcies infinites i de tot cor.

Vull començar la meva intervenció fent meves les seves
paraules sobre que cal reflexionar sobre el que ha passat i
sobretot amb una mirada clara i pausada cap al futur. Sra.

Cladera, no podem parlar de culpables, perquè el que hem
viscut ha estat una autèntica catàstrofe.

Crec que tres reflexions a fer, a banda de les que vostè ja
ha comentat i sobre els efectes que ja començam a patir del
canvi climàtic. Amb açò no atribueix aquesta desgràcia
estrictament al canvi climàtic, perquè de torrentades n’hi ha
hagudes sempre, en tot cas, el canvi climàtic pot influir en la
intensificació, però sempre n’hi ha hagudes de torrentades; és
a dir, són un fenomen natural que aquesta vegada ha esdevingut
una autèntica desgràcia. Catàstrofe difícil de preveure pel que
diuen tots els experts, tots els meteoròlegs entrevistats
aquests dies avisaven que mai no podrem prediccions
meteorològiques exactes, mai; com a humans, hem d’assumir
que vivim en risc i es tracta de saber enfrontar-s’hi i aprofitar
la desgràcia per millorar els sistemes d’emergència i
reflexionar molt, molt, entre tots, sobre com vivim i ocupam
aquest planeta terra en el qual ens ha tocat viure.

Una altra reflexió que cal fer és d’àmbit territorial i
urbanístic, de cada vegada es construeix més i ho hem fet a la
vora dels torrents o de la costa; tots els experts adverteixen
que no es pot construir en zones fluvials, però la realitat
urbanística és la que tenim i és sobre la que cal actuar. Ara
caldrà, com ja he dit, fer els plans d’emergència, informar i
formar la població dels riscs que suposa viure a zones
inundables. Igual d’important és que tots els pobles disposin
dels seus plans d’emergència; com ho és conscienciar la
població dels riscs de viure a zones inundables.

Crec que la crítica en el nostre cas més punxant que podem
fer és cap a l’AEMET, perquè pensam que no va actuar amb la
diligència que se li pressuposa, i no ho va fer, segons paraules
de la mateixa delegada de les Illes Balears, pels seus
protocols, uns protocols que es coordinen des de Madrid, així
AEMET Palma es coordina amb Barcelona per activar l’alerta
vermella i Barcelona ho ha de fer amb el Centre Nacional de
Predicció de Madrid. És difícil que amb aquests protocols que
han de passar per tres centres actuar amb eficàcia, i més si
disposen de pocs recursos humans a la perifèria, i el centre de
Barcelona és l’encarregat de València i Catalunya a les Illes
Balears. Crec que tots podem coincidir amb la crítica a
l’AEMET, que és l’organisme encarregat de fer els avisos
d’emergència.

El nostre grup no té cap retret a la feina realitzada pel
Govern en aquests moments tan complicats i  tan
imprevisibles, amb la força d’un tsunami fluvial de 400 metres
cúbics per segon, la natura és immensa, imprevisible,
magnífica i de vegades totalment destructora, com hem pogut
comprovar.

Sra. Cladera, jo, primer que no esgotaré els quinze minuts,
jo crec que hem d’esperar a revisar i valorar tots els informes
que, com ja ens ha dit, preparen tots els organismes, i actuar
en conseqüència, i aplicar tots els  canvis, revisions i
ampliacions necessàries. D’aquesta tragèdia podem treure
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dues lliçons: la primera, la immensa solidaritat de la gent
d’aquesta terra, i la segona, aprendre de la catàstrofe per
millorar en tots els sentits.

No li faré cap pregunta, Sra. Consellera, però sí un prec,
que un cop tingui tots els informes de les diferents
institucions que ens els faci arribar i ens els expliqui a
comissió per poder debatre amb més informació, crec que
també estam mancats d’informació. Evidentment, la que
encara està preparant, no critic, eh, però crec que serà molt
més constructiu aquest debat quan tinguem tots els resultats
d’aquests tècnics d’aquests organismes que s’analitzin a sí
mateixos per veure com havien actuat. Es que jo, sincerament,
no m’atrevesc a fer més crítiques sense saber més, és una
mania que tenc, és així, em sap greu.

I simplement ja està, Sra. Consellera, que gràcies per les
seves explicacions, gràcies per la feina feta i  esperem no
haver de tornar mai més a trobar-nos en aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. No crec que els esgoti tots i, per
tant, podrà considerar una certa compensació amb el Sr. Font
arran de la meva intervenció.

Bé, jo, primer de tot també volia agrair la compareixença
a la consellera, agrair també al seu equip la seva presència
aquí, a través dels presents fer extensius a tots els cossos
d’emergències que han fet feina, el nostre agraïment i, per
descomptat, també el condol a tots els familiars i amics de les
víctimes, una vegada més.

Sra. Consellera, ha fet vostè una relació de fets molt
exhaustiva, temporalitzat i, per tant, entenc que és el que més
o manco hem pogut llegir aquests dies als mitjans de
comunicació a mesura que anàvem cosint diferents notícies,
i després ha fet una reflexió  sobre el que havia passat. La
relació de fets és coneguda, jo, si de cas, només m’aturaré en
una cosa que crec que, malgrat el que ha dit fa un moment el
Sr. Font, jo crec que és important parlar de l’AEMET, parlar
de l’AEMET, perquè, com és natural, és en aquest moment una
agència que els seus mecanismes de previsió, els seus
protocols es poden considerar de qualque manera obsolets, i
això em sembla preocupant, obsolets perquè no n’hi ha prou
amb anar comptant, per dir-ho així, anar tenint en compte la
pluviometria per detectar si l’alerta és d’un color o d’un altre,
sinó que també s’ha d’estar prop del que passa per saber fins
a quin punt això ha provocat o està a punt de provocar el que
realment va acabar passant aquí.

Per tant, jo crec que des del Govern d’aquí de les Balears
s’hauria de fer el possible evidentment per traslladar al Govern
de l’Estat la necessitat de modificar aquests protocols, si és
que la mateixa agència no ho fa motu proprio, evidentment.

Llevat d’això, en qüestions de comunicació, s’ha parlat de
comunicacions internes, jo també voldria saber una mica com
han funcionat aquestes comunicacions internes, però se’ns ha
passat una relació d’avisos del 112 que ens permet més o
manco veure quan es produeix el primer de tots, arran de quina
incidència i a quin lloc, i més o manco aquesta evolució com
ha transcorregut. Però jo crec que una de les coses que
s’haurien de millorar, entre d’altres, és l’avís als ciutadans, és
a dir, els ciutadans han tengut una informació completament
dispersa, una informació que ha estat a través, bàsicament, de
xarxes, d’imatges que apareixien de la televisió, que ha ajudat
molt en aquest sentit, des del punt de vista de la informació.
Però, avui dia, amb la tecnologia que hi ha, hi hauria d’haver
maneres de poder comunicar als  c iutadans: escoltin, no
s’acostin aquí, no passin per aquesta carretera; i fer això de
manera molt més ràpida del que realment es va fer, mitjançant
el tall de carreteres que podia fer la Guàrdia Civil o el
mecanisme que fos.

Jo crec que és important i que, per tant, aquest és un
protocol..., tenc un poc la impressió que, per ventura vaig
equivocat, evidentment, però que tots aquells protocols que
tenim i que s’han posat en marxa són de fa uns anys i, com que
són de fa uns anys, no tenen en compte moltíssimes
possibilitats que avui dia tenim, gràcies a la tecnologia i a una
comunicació que no és en absolut la de fa uns anys, sinó que
és evidentment molt més immediata i que, això sí, ha d’estar
evidentment avalada per una seguretat de la font. No pot ser
que ens hàgim de comunicar en funció només del que un
ciutadà diu per aquí i un altre diu per allà. Per tant, crec que
això és una cosa que s’hauria d’incorporar a aquestes millores
necessàries en la comunicació.

En el mateix sentit, el que deia abans el Sr. Font, avui dia
existeixen mecanismes de detecció del cabal d’aigua en el llit
d’un torrent, això és una cosa factible; és a dir, hi ha
instruments per fer-ho, i, des d’aquest punt de vista també,
crec que hauríem de pensar a tenir-ho, a tenir-ho sobretot en
aquelles zones, en aquells torrents que sabem positivament
que poden ser causants de desgràcies com les que hem tengut.

I evidentment, s’hauran de revisar els plans d’emergència,
els plans d’emergència general dels diferents ajuntaments
també.

I vostè ha parlat d’una llei d’emergència. Jo, miri, en això
de les lleis, per ventura perquè en aquest moment en tenim un
cert abús en aquest Parlament, si em permet dir-ho així, en
això de les lleis tenc un poc la sensació de vegades que és
com allò de les comissions, és a dir, cream una comissió
perquè realment ens veiem empesos a fer-ho, però després
quina és l’eficàcia d’anar fent lleis d’això i d’allò? No dic que
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no tinguem una llei d’emergències, com una llei del foc,
evidentment, però, en tot cas, els problemes crec que
necessiten realment uns mecanismes de solució i uns
protocols que ens permetin afrontar-los d’una altra mena, que
poden estar inclosos evidentment o que poden resultar d’una
determinada llei, però que sobretot l’important és tenir-los i
tenir-los prest, perquè estam evidentment exposats a tenir això
en qualsevol moment, fins i tot en aquest mateix mes de
d’octubre en què ens trobam encara.

I res més, respecte de la UME ja li he dit avui de matí el
que li havia de dir, per tant, no insistiré en això.

I la resta, en tot cas, esper que després m’ho pugui aclarir
en el seu torn algunes d’aquestes preguntes, d’aquests dubtes
que li he exposat en aquest moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria començar agraint a
tots  e ls membres dels equips d’emergències que varen
participar, una altra vegada, en l’emergència i a tots  e ls
voluntaris que hi varen participar, la ingent tasca que varen fer
i la bona feina que es va fer. Crec que és una qüestió, sobretot
la dels voluntaris, que ens defineix com a poble, incrementa,
si escau, si això és possible encara, l’orgull de pertànyer a
aquesta terra.

També voldria agrair a la consellera aquesta
compareixença, tot just dotze o tretze dies després de la
desgràcia, crec que és d’agrair ja aquesta recopilació de dades
que s’ha fet.

I jo voldria fer un parell de reflexions i acabar amb quatre
o cinc preguntes. Les reflexions, la primera és que si realment
aquesta tragèdia que va passar no es podia preveure,
evidentment haurem de valorar la tasca que s’ha fet a
posteriori perquè, prèviament, no ho podem valorar; si
s’hagués previst haguéssim pogut preveure com s’hagués
pogut anunciar a la població o avisar a la població pel fet de
minimitzar l’impacte d’aquesta tragèdia, però com que no es
va poder preveure, segons diuen, doncs haurem de jutjar els
fets des que es va produir aquesta desgràcia.

I m’agradaria també fer una altra reflexió que parteix de
dues premisses, dues premisses que, si són certes, crec que
només tenim una conclusió lògica i evident, però són dues
premisses que, és clar, una serà una pregunta que també li faré,
les premisses són, i jo parl també pel que he llegit tant dels

informes com també d’entrevistes dels mitjans que han fet a
la directora de l’AEMET, etc., les dues premisses que jo volia
posar damunt la taula són: les inundacions d’aquest calibre no
es podien preveure, això ho diuen els científics. L’altra
premissa és que sobre les set, set i mitja, sembla que les tretze
víctimes ja havien traspassat, per tant, en fi, els danys
personals ja havien ocorregut. Si aquestes premisses són
certes només podem arribar a la conclusió que els fets
posteriors per part dels equips d’emergència varen ser, com a
mínim, correctes, com a mínim, i, molt probablement varen
ser jo crec que impecables.

A l’informe del Sr. Joan Pol posa que les primeres hores
es varen gestionar 221 incidències, es va donar assistència de
salvament a 342 persones, mai no podrem saber si aquesta
actuació va evitar qualque dany personal major, ni ho vull
demanar, estic convençut que va ajudar a evitar qualque
desgràcia major, no sé fins on havia de ser major, però sí que
crec que va contribuir a l’èxit, a l’èxit no, fa mal parlar d’èxit
en aquest cas, però sí a la correcció de les actuacions
posteriors a les inundacions.

Jo, sincerament, voldria posar en valor molt la bona tasca
que es va fer i, sincerament, jo, després de les preguntes que
li ha fet el Partit Popular, jo no sé on es vol arribar, a quin punt
vol arribar; jo, sincerament, a mi crec que no, no... a mi no
m’interessa especialment, si les notícies d’una televisió del
migdia varen dir que hi hauria molta ploguda forta o no, a mi,
sincerament, això no crec que sigui l’objecte; jo crec que,
evidentment, el Govern s’ha de fiar de les informacions que li
dóna l’AEMET, no tenim... crec que no tenim alternativa de
moment, per tant, mentre no sigui així ens hem de fiar
d’aquesta agència.

Per tant, d’entrada em preocupa, em preocupa la reflexió
aquesta d’entrar tant en detall, jo li agraesc el detall que vostè
ha entrat a valorar, tant les hores com les persones, e ls
efectius, etc., però crec que, en fi, nosaltres donam per bones
aquestes dades, no anam més enllà perquè crec que no cal anar
més enllà, amb les dades, amb les dades.

També és important ressenyar que parlam, i això també ho
diuen els informes i ho ha dit vostè a la compareixença, que
això és un fet que s’ha produït, que té una incidència cada 500
anys; això és una dada que crec que és important, és important
perquè en aquest període de temps jo no sé si hi ha
probabilitat, no ho sé, que hi hagi un terratrèmol també, no ho
sé, la veritat és que no ho sé; però, és clar, el que sí sé és que
si succeís ens agafaria a contrapèl, perquè no ho preveiem, no
ens entra dins l’imaginari que succeeixi una cosa d’aquestes,
juntament ara quan succeeix cada 500 anys. Per tant, hem de
valorar amb aquestes circumstàncies la magnitud de la
tragèdia.

Crec que, ho he dit, crec que es varen fer les coses
correctes. Hi ha un parell de dades que vostè ha donat que crec
que són molt importants, crec que són incontestables; el fet
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que s’avisàs a les 20.55, la UME, ni que sigui telefònicament,
i no es declaràs per part de l’AEMET l’alerta vermella fins a
les 22.06, crec que vol dir que almanco des d’Emergències es
va actuar correctament, ho he repetit ja un parell de vegades,
però crec que és molt important insistir en això, jo tenc el
convenciment que es va fer el que tocava.

També vull comentar, ni que sigui per damunt, algunes
crítiques que es varen suscitar de tot d’una, no tant pels grups
polítics, sinó per l’opinió pública a qualque xarxa social i més,
hi va haver qualque crítica, aquí no se n’ha parlat, sobre la
presència dels polítics a les inundacions. Jo ho vull deixar, que
estic  convençut que les persones que hi varen anar, totes,
vostè també, evidentment, no teníeu altra feina millor a fer, és
que si no hi haguessin anat hagués estat un escàndol, i jo seria
el primer a criticar que no hi haguessin anat. Per tant, això, el
fet no que s’hi anàs, sinó que constantment s’hi estàs a sobre,
crec que també s’ha de posar en valor.

També m’agradaria posar en valor una cosa que no s’ha
parlat aquí, jo no ho he sentit, i és el fet de la diligència i la
rapidesa com s’ha actuat per intentar, primer, tornar a la
normalitat, si la normalitat és pot dir arribar a la normalitat en
una situació d’aquesta magnitud, però també per tramitar les
ajudes econòmiques a tots els afectats. El fet que ahir es
començassin a pagar a 750 persones les ajudes més bàsiques
per a aquells que ho havien perdut tot, ahir era dia 22, això va
succeir dia 9, en 13 dies s’hagi fet tot això, jo ho vull posar en
valor. I estic d’acord amb el Sr. Font quan diu: el que hem de
fer aquí és pensar i examinar com podem millorar; jo, en això
crec que ningú no pot estar-hi en contra, segur que és pot
millorar i... però si hi pensam, la tramitació d’ajudes, aquest
cas puntual tal vegada el podem millorar un dia o dos, però
difícilment podrem millorar millor, jo crec que l’eficàcia ha
estat important aquí.

El decret llei que es va crear per Consell de Govern, s’han
fet dos consells de governs extraordinaris per tramitar
aquestes ajudes, jo crec que això també s’ha de posar en valor.
És vera que és la seva feina, és la seva feina, però crec que s’ha
fet i s’ha fet bé, per tant, crec que no sobra també posar-la en
valor.

Crec que vostè ha apuntat un parell de solucions de cara al
futur que s’han de valorar i implantar, nosaltres crec que
apunten en bona direcció, també s’ha comentat aquí, nosaltres
creiem que el fet de posar una agència o crear una agència
balear d’emergències pot tenir molt de sentit, sobretot per
coordinar i unificar la resposta a tot tipus d’emergències, fins
i tot si passàs un terratrèmol d’aquests, que jo no sé si 500
anys és un període, Déu vulgui que no, que no passi mai, però,
en fi, no es pot descartar perquè és possible que passàs, és
clar, evidentment, crec que la resposta podria ser molt
adequada també.

El fet de crear una llei balear d’emergències, que és una
mica més àmplia que la llei del foc, jo entenc el que volia dir,

però, evidentment, entenc que hauria d’anar en un sentit més
ample. I evidentment revisar o actualitzar els plans
d’emergència, si els plans d’emergència eren a l’any 2005 i
2006, l’INUNBAL i el METEOBAL, evidentment difícilment
podien preveure en aquests plans d’emergència la utilització,
per exemple, de xarxes socials, cosa que ara jo crec que,
evidentment, bé, qualsevol pla, qualsevol revisió d’aquest pla
que es pugui fer crec que haurà de dur necessàriament la
utilització d’aquest tipus de mitjans de comunicació que són
efectius i solen ser no ràpids, sinó fins i tot d’emissió
immediata, diguem, de recepció immediata per part de la
població.

Finalment, jo li voldria plantejar un parell de preguntes que
a nosaltres ens preocupen, una ja l’he apuntada, és la
constància, era una de les dues premisses, record les
premisses: una, si no es podia preveure i les víctimes a les
19.00, 19.30 ja havia traspassat, evidentment hem de
concloure que les emergències a posteriori varen actuar
correctament; era si tenien constància d’aquest fet, que a les
19.00, 19.30 ja s’havien mort aquestes 13 persones.

Si creu que la retallada de l’AEMET, això també el Sr.
Jarabo ho ha dit, va poder afectar el tipus de previsió que es va
fer, o no, no ho sé.

Aquí s’ha posat... no és que s’hagi posat en dubte, és que
les preguntes semblava que apuntaven cap allà, semblava com
si hi hagués una alternativa a l’AEMET per preveure aquestes
inundacions. Vostè té qualque servei o qualque organisme que
pugui substituir l’AEMET per preveure unes inundacions
d’aquestes? Perquè si no és així, i jo estic convençut que això
no és així, doncs haurem d’arribar a la conclusió que si no es
va preveure, doncs tal vegada s’haurà de dotar de més mitjans
l’AEMET, però, difícilment, es pot cercar una alternativa.

Una cosa que també se m’ha ocorregut a instància de les
preguntes: vostè sap de qualque vegada que s’hagi implantat
l’alerta groga o vermella d’aquest tipus meteorològics, que no
fos a instàncies de l’AEMET? Perquè si sempre s’ha fet a
instàncies de l’AEMET, hem de concloure que aquí sempre
s’ha actuat igual, que crec que és la manera correcta d’actuar,
no és una crítica, crec que és la manera correcta d’actuar, si
l’AEMET és l’agència que preveu els fenòmens
meteorològics, no anirem a cercar una pàgina web de Xina que
ens digui si ha de ploure més o manco aquí, per molt que tal
vegada aquesta pàgina web de Xina pugui endevinar a un
moment donat.

La darrera era... la darrera és un poc... tal vegada serà un
poc mala de contestar, però crec que també, com que han
apuntat per aquí les preguntes de generar aquest dubte, ara li
demanaré una impressió, per tant, si no vol contestar ho puc
entendre també, però, és clar, vostè ha dit que a les 19.33 ja es
varen enviar, també ho diu l’informe del Sr. Pol, a les 19.33 ja
es varen enviar efectius a Sant Llorenç, i això va succeir de
18.30 a 19.30, aquí s’han fet preguntes com: si haguéssim
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enviat mitja hora abans la gent o una hora abans els efectius,
una hora abans era difícil, perquè va començar a ploure de
manera torrencial, es veu, a les 18.30, per tant era difícil
enviar-hi; si haguessin arribat a les 19.00 hores, vostè té la
impressió que haguessin fet qualque cosa més? Perquè jo tenc
la impressió, però és una impressió, li deman la seva
impressió i entenc que fins i tot no vulgui contestar, tenc la
impressió  que si haguessin arribat a les set haguessin hagut
d’esperar que passàs l’aigua, perquè tampoc no haguessin
pogut fer gaire cosa més.

Jo, per circumstàncies, som manacorí i vaig viure... la de
Sant Llorenç no la vaig viure, però la de Manacor sí que la vaig
viure en directe , jo estic convençut i ho vaig veure quan la
torrentada va passar allà no es podia fer res, pràcticament res.
Per tant, aquesta és una pregunta, si s’hagués pogut, bé,
millorar l’actuació que es va fer, l’assistència que es va poder
donar a qui sigui.

Aquestes eren les cinc preguntes i jo, de moment, no tenc
res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo, primer de tot, agraesc les
preguntes i sobretot les reflexions que es fan a la jornada
d’avui, vull recordar que la compareixença jo vaig decidir
demanar-la de seguida que va passar aquest fenomen, aquesta
catàstrofe, aquesta tragèdia, perquè crec que mereixia una
explicació tot el que havia passat.

Però jo faré una primera reflexió que crec que entre tots
l’hem fet, i lliga un poc amb la darrera pregunta que feia el Sr.
Andreu Alcover. Aquest dia va passar un fenomen
extraordinari a la comarca de Llevant, que crec que encara
mereix investigar o analitzar més profundament per experts,
perquè jo  no som experta, és vera que tots hem llegit als
mitjans de comunicació experts que parlen, però parlen sobre
teoria, ningú no parla havent analitzat en concret què ha passat
allà, jo crec que tot això necessita una anàlisi, però és veritat
que va passar un fenomen extraordinari, 220 litres o 237,
segons l’informes que us hem passat i que hem comentat, i
que jo he explicat a la compareixença, en molt poc temps, a
una zona que hi ha una conca, hi ha uns torrents que
precisament un passa per un casc urbà, com és Sant Llorenç,
i es desborda i això no hi ha qui ho aturi.

Si heu vist els vídeos, com bé dieu, com tots heu vist i tots
hem vist, el fenomen no és tant la pluja, sinó l’aigua que
s’arrossega i la virulència que du i el mal que fa aquesta

torrentada que, evidentment, no hem pogut preveure. Però jo
el que també vull dir és que... i jo crec que la darrera pregunta
que deia, lliga un poc amb la darrera pregunta del Sr. Andreu
Alcover, no sé si hi havia cap predicció aquest dia que podia
evitar aquesta tragèdia, i això no m’agrada haver-ho de dir, i de
fet he evitat dir-ho, però crec que el que va passar, en el poc
temps que va passar, sense cap predicció de l’AEMET, a les
set, com vostè, Sr. Font, mostrava fotos amb la llum del dia, a
les set hi havia vídeos, però no hi havia massa més coses, a
l’112 no hi ha havia més nombre d’incidents, no hi havia
registre d’incidents, ni hi havia més informació que aquesta,
que la gent... que això arriba i tothom diu què passa aquí i
començam a posar fil a l’agulla.

Recordau que Sant Llorenç va quedar incomunicat, jo crec
que això és una dada important, per tant no arribaven més que
algunes dades per xarxa de mòbil, arribàvem nosaltres (...)
intentàvem comunicar-nos amb el batle i els regidors i  era
impossible, ells no tenien comunicació.

Però jo crec que, bé, vist aquest fenomen i que això
necessita... evidentment, quan hi ha una predicció, que jo crec
que sí que hem d’anar a aquest punt, i no vull responsabilitzar
l’AEMET, jo crec que l’AEMET ja fa la seva auditoria interna,
ja fa la seva feina que ha de fer, ja hi ha hagut declaracions dels
seus responsables, que si falten mitjans o si el model ha fallat,
jo crec que tot això formarà part de la seva tasca, però és
veritat, i crec que és a la llum pública, que l’AEMET va actuar
sobre fenòmens observats, i sempre s’ha actuat així. Amb els
plans actuals que tenim, que jo ja he dit que s’han de revisar,
i tal vegada hem d’actuar a partir de vídeos o de les xarxes, de
les telecomunicacions, hem d’actuar d’una altra forma, però,
a partir de la informació... vull dir jo crec que... -ara ja no sé
què anava a dir.

Bé, que amb la informació que arribava de l’112 i que
arribava, en el moment que es va tenir es va començar a actuar.
Com s’actua? A partir dels mecanismes ordinaris, és veritat,
però recordau el nombre d’incidents que he dit abans que hi
havia cada hora i abans de les set no hi havia... fins i tot abans
de les vuit no hi havia un gran nombre d’incidents, però cada
un dels incidents despatxava els seus mecanismes, però abans
d’entrar en això he de recordar la cronologia i les prediccions
o els avisos que havia l’AEMET, vull fer una altra reflexió
important respecte d’algunes de les preguntes que s’han
demanat i que se’m demanaven a mi directament, com si jo fos
el responsable tècnic.

Totes les decisions que s’han fet aquest horabaixa,
l’horabaixa del dia 9, des del moment que entra una cridada a
l’112, des del moment que hi ha un avís de qualsevol
organisme, es fan amb criteris tècnics, d’acord amb un pla el
qual podem revisar, podem estar més o menys d’acord que
funciona o no, com deia el Sr. Font, que jo entenc que s’han de
revisar, però tot s’ha fet amb criteris tècnics. Les decisions
dels polítics s’han fonamentat sempre en criteris tècnics, i jo
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crec que això és important que ho tenguem clar, per si
contestar d’alguna forma preliminar a les preguntes.

Quant a les... recordaré què va passar amb l’AEMET i
sempre hem actuat amb l’AEMET, la Sra. Riera em demanava
si hi havia altres mecanismes de poder actuar d’ofici, declarar
un INUNBAL o un pla distint, una alerta diferent de la que et
diu l’AEMET i l’AEMET, bé, sempre s’ha fet d’acord amb el
que ha dit l’AEMET. És veritat que IB3 pot donar notícies de
tempestes, pot donar prediccions, però això passa sovint, i no
cada vegada que això passa aturam la comarca de Sant Llorenç,
per dir qualque cosa, vull dir que aquest dia va fallar el sistema
en global. Entre que hi va haver un fenomen extraordinari i que
la predicció no hi va ser, va fallar la predicció, jo això crec
que l’AEMET a qualque moment haurem de reconèixer tots
que aquí la predicció va fallar.

Però recordaré com va anar, perquè ho he dit i m’agradaria
que tornàs quedar clar: a les 16.39 l’AEMET, jo no sé què va
dir IB3 aquest dia, jo no seguia les notícies, però bé, és ver
que teníem declarat l’INUNBAL del 15 de setembre al 30 de
novembre, com està establert per normativa, però a les 16.30
l’AEMET contacta amb l’112 i diu que si s’han registrat... per
saber si s’han registrat incidents relacionats amb fenòmens
adversos; des de l’112 s’informa que en aquella hora només
s’han registrat dos incidents per llamps a causa d’inclemències
meteorològiques, aquesta és la informació que tenim a l’112.

L’AEMET continua amb alerta groga, a les 18.27
L’AEMET contacta amb l’112 i demana per informar que a la
zona de Sant Llorenç es registren precipitacions de nivell
taronja, però que no emetran avís d’alerta taronja perquè es
tracta d’una sola cèl·lula d’observació aïllada, a les 6.27
minuts. A les 18.56 l’AEMET torna comunicar amb l’112,
amb els butlletins que comunica, que, ja que hi ha fenòmens
observats, declara l’alerta taronja.

A partir d’aquí declaram l’INUNBAL, el METEOBAL i G1
i, a partir de tot el que passa, que ja he descrit, i no repetiré, a
no ser que vulgueu que ho repeteixi, declaram l’INUNBAL 2,
encara que no hi hagi alerta vermella de l’AEMET.

Els plans d’emergències estan dissenyats de forma que,
segons els nivells de gravetat, s’activen uns mecanismes o
s’activen uns altres. Durant tot el dia 9 varen estar amb el
METEOBAL, segons alerta groga i, a partir de les set, quan ja
tot havia passat, realment estam amb un METEOBAL de nivell
1 i després passam al 2. Tot aquest temps s’activen els
operatius que fan falta, d’acord amb els incidents que arriben,
jo he dit una dada i és que abans de les nou ja s’han activat 200
efectius cap a la zona, no són pocs; vull dir, ja s’han despatxat
totes les urgències, totes les necessitats, d’acord amb les
necessitats que s’han detectat o s’han denunciat en aquest
sentit.

És clar, una pregunta que se’m feia era si es podia actuar
d’ofici i canviar el nivell d’alerta d’ofici en base a fenòmens

observats. El que nosaltres hem de fer des de la Direcció
General d’Emergències és contrastar aquests fenòmens i, per
tant, has de veure què passa a la realitat. Un dels temes que
podrien servir, però també recordau que aquest dia tot va
passar molt ràpid, no és una excusa, però vull dir que crec que
hem de contextualitzar el que passa, la xarxa, un altre dels
temes que podria ajudar, i de fet hauria de ser així, és que la
xarxa de recursos hídrics d’aforament està en aquests
moments inservible i que, precisament, la Conselleria de Medi
Ambient ha tret un concurs, però està inservible per falta de
manteniment i el manteniment és aquests anys anteriors que
no s’ha fet el manteniment adequat en aquesta xarxa i, per tant,
no s’ha pogut disposar d’aquesta dada.

Però així i tot, com ja deia, per canviar el nivell d’alerta
s’ha de tenir un fenomen contrastat, i això pràcticament va
passar tot molt ràpid i es va actuar amb fenòmens observats,
això és el que va passar. I això és el que jo crec que ja he
intentat explicar abans.

Intentaré respondre preguntes, esper no deixar-me’n cap,
perquè n’hi ha hagudes moltes, efectivament, l’INUNBAL està
declarat per risc d’inundacions des del 15 de setembre al 30
de novembre; dia 15 de setembre es va fer una jornada a la
FELIB per tractar aquest pla i per coordinar entre tots e ls
ajuntaments i tots els organismes. I a l’any 2006 sí que hi va
haver un simulacre d’un INUNBAL, on va participar la UME,
que també era una de les preguntes.

A la sala de l’112 aquest dia hi havia cinc operadors i un
cap de sala, això estava dimensionat amb una alerta groga,
encara que hi hagués avisos a IB3, com algú deia, els avisos
corresponien a una alerta groga, IB3 també actua amb la
previsió d’AEMET, no tenim altra previsió, és l’agència estatal
que fa previsions a tot el territori nacional i, per tant, tots els
avisos que surten venen d’aquí.

Quant a les morts, nosaltres hem agafat... la dada que he
donat és la de la mort judicial, la que dóna la Guàrdia Civil, la
part judicial, s i  abans hi ha hagut altres informacions... jo
contrast o don la informació oficial, que és quan es certifica
la mort judicial, si abans hi ha hagut altres notícies jo aquí no
hi entr.

Les carreteres, a les set i mitja les va tallar la Guàrdia
Civil, d’acord amb els incidents que s’havien despatxat,
d’acord amb quan arriba a la zona i s’adona del que passa a la
zona de Sant Llorenç, a tota la zona del torrent. Després, a
partir d’aquí actua Carreteres del Consell Insular, balisa i
acaba de tancar i fa els avisos. Els avisos de carretera no
coincideixen... del Departament de Carreteres són posteriors
a quan va tancar la Guàrdia Civil, però és un tema de com
funciona el procediment, la Guàrdia Civil tanca i després
Carreteres fa la seva feina, i els avisos es varen fer en aquella
hora, però les carreteres estan tancades des de les set i mitja,
que la Guàrdia Civil ja és a la zona i coneix el tema com es
troba.
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Bombers de Palma, demanaven la participació, els
bombers de Palma han participat, i diré les dades que tenc: el
primer vespre ja es estar en contacte amb ells i varen enviar
alguna unitat; és veritat que a un moment donat part dels
efectius que han arribat a la zona, cap a la matinada, cap a la
una, les dues, els efectius que han arribat a la zona ja no poden
seguir actuant, ja han fet totes les operacions de rescat que es
podien fer, i tornen, i algun arriba i igual no té ni tasca per fer,
ho dic en relació amb els bombers de Palma. Però, els
bombers de Palma dia 11 hi va haver 20 efectius, dia 12, 24,
dia 13, 18, dia 14, 9, dia 15, 4, dia 16, 4, dia 18, 4, i sempre
varen ser a totes les reunions de brífing o de coordinació;
l’operatiu quan està en marxa funciona que hi ha una reunió a
primera hora i una a darrera hora del dia, a primera hora per
planificar la feina del dia i a la nit per tancar la feina, fer
recompte i balanç de com ha anat i tornar començar a
planificar el dia següent. Bombers de Palma ha estat present
sempre, perquè, evidentment, en aquesta operació no s’han
escatimat mitjans, no ha faltat cap mitjà o cap organisme de la
comunitat autònoma, fins i tot hem hagut d’acudir, com bé ja
hem explicat, a la UME, que és un mitjà estatal.

Per tant, en una operació que ha durat 11 dies sí que s’han
de calibrar bé els mitjans, s’han de planificar bé per no
desatendre altres zones de Mallorca, i en el cas dels bombers,
entre bombers de Mallorca i bombers de Palma es va procurar
planificar de forma que no quedàs cap zona de Mallorca
desatesa; si tots els bombers són a la zona de Llevant, podem
tenir a una altra zona de Mallorca i no estaria atesa, per això es
va planificar en aquest sentit.

Quant al Tetra, que m’havíeu demanat, en aquesta
legislatura hem invertit 2,5 milions en el Tetra, perquè a la
legislatura passada, i no vull fer aquest tipus de missatge, si a
la legislatura passada es va invertir prou o  no es va invertir
prou, no entrarem en aquests debats, però és veritat que la
legislatura passada no es va invertir suficient o es va deixar
mal dotat, i aquesta legislatura s’ha fet un esforç; tot i que
reconec, i ho he dit, s’ha de millorar la xarxa Tetra, s’ha de
reforçar i ha de funcionar realment quan és necessari per al
tema d’emergències, que, en aquest cas, ha quedat demostrat
que a la zona de Sant Llorenç, en aquest cas, i a altres zones de
Mallorca, no acaba de funcionar bé. Per tant, és un deure i és
una lliçó que aprenem d’aquest tema.

Però així i tot vull dir que en aquesta legislatura s’ha resolt
la cobertura de Menorca, que no estava coberta; s’ha potenciat
a Eivissa quasi al cent per cent; a Mallorca s’ha millorat la
zona de Capdepera i d’Artà; a la Serra de Tramuntana, el Puig
Major, etc. Evidentment, com he dit abans, encara hem de
seguir invertint per millorar i més que mai ha quedat clar que
la xarxa de Tetra, la xarxa d’Emergències no ens ha de fallar en
un tema d’aquests, assumesc aquesta responsabilitat i,
evidentment, invertirem els recursos necessaris perquè això
es millori.

Quant a la UME, ja he dit que va participar a un simulacre
d’inundacions de l’any 2016, estaven preavisats durant
l’horabaixa, ho he contat a la compareixença, si voleu record
les dades: es varen tenir diverses trucades amb la UME per
preavisar, que la comunicació formal sigui a les 23.56, a
aquesta hora, li puc assegurar que ja estaven damunt el vaixell
de Transmediterránea camí... els vehicles i els mitjans que
havien de venir camí cap aquí. Això és una comunicació
oficial, és la dada que jo he donat, però la UME a les nou del
vespre es mobilitzava per dur els mitjans cap aquí, tant els
soldats com els mitjans, i això, a més..., si parla amb algú
d’ells li dirà: “no vàrem ni poder sopar i vàrem haver de partir
tots a mobilititzar-se per venir aquí i ser aquí al dia següent”.

Avui de matí n’hem parlat al Parlament. Jo no vull fer més
tema de la PNL, però a la PNL no hi ha un incompliment de la
PNL perquè la PNL, al segon punt, e l que diu és: “estudiar
conjuntament amb el Ministeri de Defensa la possibilitat de
dotar una unitat efectiva de la UME a les Illes Balears”, no diu
que facem la dotació efectiva, sinó que l’estudiem. 

Que aquesta catàstrofe, aquesta crisi, aquesta emergència
ens fa entendre a tots que la UME ha de ser aquí, podem
accelerar aquest tema, no hi tenc cap inconvenient, però vull
dir que no... bé, que la UME és, ja ho he explicat al matí, es
millora la seva..., que tengui presència a Eivissa, que és una illa
més vulnerable en termes d’emergències per com està
configurada i això ho sabeu el que enteneu d’emergències,
però que a Mallorca si ha de fer un destacament més fix, igual
que després l’haurem de fer a Menorca és un tema que
evidentment, vist el que ha passat ens pot interessar a tots.

Però tornaré dir el que he dit al matí: també ens interessa
que els cossos d’emergències de les Illes Balears, bombers,
IBANAT, la Direcció General d’Emergències, policies
locals..., bé, en aquest cas Guàrdia Civil, tot això, tots aquesta
cossos també estiguin ben dotats, ben formats i crec que aquí
tenim una assignatura pendent, que podem millorar tots, i per
aquí també apunt cap a l’agència d’emergència. Crec que en
aquesta comunitat no hi ha hagut abans una reflexió seriosa en
aquest sentit, del tema de les emergències, malauradament
sempre aprenem quan passa una catàstrofe o una crisi, però
crec que és el moment clar d’aprofitar la conjuntura o
l’oportunitat i crear, impulsar, no?, i crec que hi ha d’haver el
consens de tots, perquè aquí hi ha moltes administracions que
hi participen, de crear una agència d’emergències en el sentit
de coordinar millor els efectius.

I li diré una cosa, Sr. Font, amb la llei del foc, hi fem feina,
però la llei del foc no resol això, per això ho anomenat una
llei d’emergències, la llei del foc no pretén arreglar aquest
tema, sinó que hem de fer una visió molt més ampla. Per això
crec que hem de parlar d’una llei d’emergències més global en
tot aquest sentit en els temes de què hem parlat avui.

Tornaré a allò de la predicció perquè crec que no he estat
prou explícita i crec que aquí és on hi ha un poc el nus del
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tema, no? Un dia normal quan tenim una alerta taronja, per
exemple va passar el passat dia 18, vàrem tenir un avís d’alerta
taronja, dijous dia 18, a les 18.00 hores i, què va fer... , què va
fer la Direcció General d’Emergències? Que és el que
hauríem d’haver pogut fer aquell dia, dia 9, i no ho vàrem fer
perquè vàrem actuar d’acord amb una alerta groga, és que es va
reunir a la Direcció General d’Interior, l’112, bé al Centre
d’Emergències, es va posar, es va reunir el grup de suport i es
va convocar una sessió on es varen reunir precisament tots els
organismes d’emergències, els Bombers de Palma, l’IBANAT,
els Bombers de Mallorca, AEMET, Guàrdia Civil, Policia
Nacional, Salvament Marítim, bé, tots els... Delegació de
Govern, etc., no els anomenaré tots, EMAYA, ENDESA, tots
els que han d’actuar i vàrem fer un pla de feina.

Cada vegada que hi ha una alerta taronja, segons...,
s’analitza el fenomen, això passa i això s’actua. Per tant, si
això hagués passat, si haguéssim pogut fer aquesta predicció
i aquesta organització de la feina i hagués passat e l que ha
passat crec que podríem entendre que hi ha més
responsabilitat en aquest sentit, però crec que ha de quedar
molt clar i estic d’acord que hem de trobar la manera que això
no torni passar. És a dir, estic d’acord que no ha de tornar
passar, que perquè no tenguem un avís o que no es produeixi
s’avís quan toca.., jo em demanaria més que l’avís s’ha de
produir quan toca, si hi ha un fenomen aïllat a una zona de
Mallorca o de les Illes o de qualsevol territori els mecanismes
de l’AEMET han de ser capaços de detectar-ho, hem de poder
declarar una alerta taronja i tot això és el que implica. Una
alerta taronja ja és un mecanisme... ja engega un pla
d’emergència que ja activa, organitza els mitjans d’una manera
determinada amb molta més prevenció, per suposat, amb
avisos als ajuntaments, amb avisos a la població diferents als
que hi va haver aquell dia.

Quant al que m’han demanat de si a les set i mitja ja
estaven... totes les víctimes produïdes, aquesta notícia jo no la
puc certificar, això correspon a la Guàrdia Civil, és la part que
du aquests temes. És vera que han sortit notícies en premsa,
tot fa pensar que tot va ser molt ràpid i que a l’hora que varen...
a l’hora que varen els organismes tenir-ne coneixement ja
havia passat prou part de la tragèdia, però tot això se sabrà,
no?, és el que diem, aquests informes i aquesta informació se
sabrà a mesura que cadascú faci la seva anàlisi. Per tant, crec
que les conclusions les traurem molt més endavant.

De l’AEMET, no... ja he dit el que havia de dir, crec que
hem d’esperar l’auditoria interna que estan fent i si falten
mitjans o no falten mitjans o fallen els models crec que ens ho
ha de dir l’AEMET.

Quant a Ciutadans, avisos a la població, estic d’acord i és
una de les propostes de millora que hem de fer, hem de poder
tenir uns sistemes d’avisos a la població molt més moderns i
més automàtics d’acord amb les prediccions que es puguin fer
i amb la informació que es produeixi.

I després, els plans s’han de revisar, evidentment, d’acord
amb les tecnologies actuals. Hem d’aprofitar la informació
que es produeix per xarxes que segurament no estan integrades
i els plans són de l’any 2005 i s’han de revisar.

Després, MÉS per Mallorca em feia una pregunta de si
algú havia entorpit allò de la UME, evidentment, no, la
resposta és no.

Les funcions de tots els cossos, bé, això és més complex,
bé, és més complex, vull dir que cada cos va actuar d’acord
amb les seves funcions, però bé, els bombers... la Guàrdia
Civil es va dedicar més... la UME i la Guàrdia Civil es varen
dedicar més a tasques de recerca; evidentment IBANAT
ajudava en aquestes tasques de recerca netejant, que és..., amb
la seva maquinària que té; bombers també ajudava, i després
també sí que part d’aquests cossos es varen destinar a netejar,
es varen distribuir entre recerca i neteja depenent de la
necessitat i com s’anaven organitzant cada dia aquests temes.

Crec que tornant..., bé, després les trucades, algú m’ho
havia demanat, 2.178 trucades a l’112, d’acord, amb tot aquell
horabaixa fins al vespre.

I... evidentment en relació... el gran dubte que crec que ens
segueix quedant i que jo no sé si intent explicar-ho bé i no em
correspon del tot fer-ho a mi perquè jo crec que per això han
de parlar els experts, és que hem de ser capaços de poder
predir aquests tipus de fenòmens amb prou antelació i poder
avisar la població. Això és el que jo no estaré mai, per la meva
formació i per la competència que tenc, en disposició de
contestar. Crec que aquí necessitam una visió molt més ampla,
experts, la Universitat, l’AEMET, el que dirà, evidentment
també una part del Govern, totes les conselleries
responsables, però per part nostra i per part del Govern sí que
vull dir que no quedarà... de treballar d’una forma molt més...
bé, exigirem a partir d’ara a l’AEMET que ens faci prediccions
més serioses o..., més seriosa no és la paraula, però molt més
fiables, i per això oferirem convenis, oferirem la
col·laboració que faci falta; però evidentment també es pot
comptar amb la UIB, que algú ho ha dit, o s pot comptar amb
altres organismes. Jo crec que és una de les lliçons que
haurem d’aprendre. 

Una de les propostes que jo deia era millorar les
prediccions, via AEMET o via altres mecanismes, però crec
que l’AEMET, l’agència estatal, és la que té els recursos, és on
van els recursos de l’Estat importants per a la predicció. Per
tant, es tracta de reforçar més d’alguna forma l’AEMET i que
evidentment a Balears funcioni millor l’AEMET del que ha
demostrat en aquest cas.

Tenim l’experiència d’aquests dies, a part de la que he
contat aquí, a València. A València hi va haver la setmana
passada també inundacions, però quan els  responsables ho
explicaven ho varen dir molt clar: tenien uns avisos i d’acord
amb aquests avisos anaven treballant, anaven executant el pla,
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anaven fent les reunions pertinents, anaven fent els avisos a la
població i evidentment les incidències no varen ser tan grans
o els efectes no varen ser tan grans com aquí; però aquí hem
d’afegir que va ser un fenomen extraordinari, la quantitat de
pluja i la torrentada perquè si no hi hagués la torrentada, que
és el que crea aquesta ona i el que arrossega la població, els
cotxes i  les persones que arrossega que no poden posar-se
fora de perill, diguem, crec que també és una de les
explicacions principals. 

Que això no és un cònsol i que hem de treballar per
millorar? Tot el que avui hem apuntat aquí entre tots crec que
s’ha de fer i crec que forma part d’aquest debat. Aquesta
reflexió que jo deman de forma responsable, de forma
reposada, no acaba avui aquí, crec que també ho hem de tenir
tots clar, avui és una compareixença per explicar el que ha fet
el Govern en les primeres hores, com es va gestar aquesta
operació, però també tot el que ha fet després, tot el tema de
la reconstrucció de la zona del Llevant i no deixar tota sola la
zona del Llevant crec que és important. Jo crec que el que us
deia, la reflexió continua perquè necessitam recaptar més
dades de tota la gent que hi ha fet feina i fer una reflexió
conjunta amb experts, perquè aquests fenòmens quan passin no
creïn aquesta catàstrofe.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies consellera. Ara per al torn de rèplica els
grups parlamentaris, el Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera.
Nosaltres li agraïm les seves paraules per respondre aquests
dubtes que li plantejam i que la gent ens demana, per saber què
ha passat, per respecte a la labor parlamentària evidentment,
però sobretot per respecte a les 13 víctimes mortals, com
dèiem i als familiars que els han perdut i sobretot per a la gent
que ha perdut béns materials, però sobretot aquestes víctimes
personals.

I des de la sinceritat que toca avui, perquè avui toca
sinceritat, avui toca informar, avui toca conèixer la veritat, hi
ha una sèrie de coses que no m’ha respost i crec que són
importants i li agrairia que ens donàs la resposta.

Ha comentat que l’AEMET a les 16.37 va fer un butlletí o
va cridar, voldríem saber si realment els va dir alguna cosa
d’Artà, e ls  va comentar que ja hi havia 100 litres per metre
quadrat o no, a les 16.37? Si varen enviar en aquell moment
mitjans a Artà o no i si va poder contactar en aquell moment
amb el batle o no, crec que és important, perquè a les 16.30 hi
havia sembla prou inundació a Artà.

A quines hores concretes es varen assabentar de les
víctimes? Jo evidentment ara no li deman l’hora que es varen
certificar, o que hagi dit a nivell judicial o la Guàrdia Civil,
sinó l’hora concreta que l’112 es va assabentar de cada una de
les víctimes i l’hora concreta que vostè ho va saber.

També quins estudis ha fet per instal·lar la UME aquí a
Balears. Vostè ha dit que la PNL l’obliga a estudia-ho, si han
fet qualque estudi fins ara. 

I un tema important és a quina hora concreta va activar
l’IBANAT i quan va contactar amb el conseller Vidal, si sabia
vostè com estaven els torrents i va contactar amb el conseller
per veure com estaven.

Ha comentat que el TetraIB no va funcionar i que s’ha de
millorar, ha dit que l’ha millorat a la zona d’Artà. Volíem saber
si va funcionar en aquella zona.

I si és vera que funcionava l’emissora dels bombers, és que
hem sentit comentar a qualque tècnic que l’emissora dels
bombers va funcionar i per l’emissora dels bombers
s’assabentaven de qualque cosa.

També del simulacre m’ha contestat poca cosa i jo més
que res voldria saber si és ver que es va activar aquest
simulacre, un IG2, la UME automàticament i per a una
previsió de 100 litres metre quadrat, com el que li deia abans
d’Artà, perquè seria almenys una comprovació de com va
funcionar aquest simulacre, si es va activar en aquell moment
automàticament.

Ha parlat que la xarxa de recursos hídrics no té un bon
manteniment. Això és perquè no hi han invertit aquests tres
anys, supòs, supòs que es deu referir a la inversió que s’ha fet,
perquè som a l’any 2018, només saber a què es refereix, si es
refereix que aquest govern durant aquests tres anys no ha
pogut invertir pel que sigui, el que convenia.

I després en quina situació  es troba el personal
d’emergències i de l’112. És a dir, vostè sap si tenen personal
suficient, si fan les hores que toca, els torns que toca, si fan
els descansos que toca, si s’han queixat darrerament de tot
això. Si es varen perdre cridades per la saturació que pugui
tenir l’112. I si es varen rebre cridades des de les 19.00 hores,
com ha dit, per què no varen activar el nivell de gravetat
INUNBAL fins a les 21.00 hores, com ha dit?

En relació a l’AEMET vostè ha dit i la delegada també, que
va actuar tard per falta de mitjans i el ministeri ha obert una
investigació interna. És lògic, jo voldria saber si ha fet qualque
queixa formal durant aquests tres anys i mig, perquè la
conselleria conforme la llei d’emergències és la competent
per activar i promoure els protocols de comunicació. Per tant,
si no li funcionaven els protocols, deu haver fet qualque
queixa formal al ministeri durant aquests anys. Només per
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saber si li han funcionat, o és ara que s’ha adonat que no li han
funcionat.

I després una reflexió més que un retret, és que aquesta
darrera setmana després de la tragèdia tot ha canviat, ha
adoptat mesures preventives i informatives per a alerta groga,
ha convocat un grup de suport tècnic, ha publicat avisos i
consells d’autoprotecció a la ciutadania, em referesc a dia 16,
a dia 17, a dia 18, s’han suspès activitats escolars. I tot això
per a previsions de 100 litres en 12 hores, o 40 litres metre
quadrat, com s’ha publicat. Per tan, jo voldria saber, el seu
director va dir públicament que no era per crear alarmisme,
sinó per prevenció i informació i que no tornés passar el que
havia passat. I si és així, si s’hagués fet aquesta prevenció i
informació, hauria estat com ara, o tanmateix hauria tornat
passar tot. Ho dic perquè es comentava que les tempestes són
inevitables, però els geòlegs i tots els meteoròlegs que han
parlat aquests dies, sí han dit que són minimitzables els
efectes. I si vostè creu que si s’hagués fet prevenció i
informació, com diuen els geòlegs, haurien tengut efectes
minimitzables.

I després per acabar, gràcies Sra. Presidenta, hi ha moltes
dades, comentaven ara que ens falta informació. A nosaltres
ens agradaria que ens fes arribar la informació a mesura que la
tengués, perquè hi ha dades que no ens quadren, el nombre
d’incidents, el nombre de persones ateses, les hores que varen
conèixer des de la conselleria que hi havia els morts, això és
important que sapiguem les 13 víctimes quan vostès varen
tenir informació, si eren les nou, si eren les 22.42, les hores
no ens acaben de quadrar.

I per tenir en tot cas una claredat de dades i una exactitud
i no fer judicis ni valoracions paral·leles, ens agradaria que el
més aviat possible ens fes arribar el registre del CAD de la
incidència de l’112, que és aquell registre de l’112 on queden
exactament totes les dades enregistrades, sense valoracions,
sense judicis, per poder valorar exactament hora per hora,
minut per minut, tot el que va passar aquell dia i d’aquesta
manera evidentment entre tots, veure què va fallar, si va fallar
alguna cosa i veure quina cosa podrien millorar. No per fer
judicis paral·lels, sinó ja li dic, per respecte al Parlament,
però sobretot per respecte a aquests 13 víctimes mortals i per
respecte a tots els seus familiars que ja no els recuperaran.

Per això els agrairíem que el més aviat possible ens fes
arribar aquesta informació del CAD de la incidència de dia 9
d’octubre.

Gràcies, Sra Consellera i gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Riera. Ara pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Jarabo, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, gràcies per les seves
explicacions Sra. Cladera, d’una manera o d’una altra ha
respost a una part de les nostres preguntes. N’hi ha dues que
ens agradaria un poc més de concreció, són aquelles que fan
referència als acords amb les entitats financeres, de quina
manera han pogut facilitar d’alguna manera més liquidesa, o
que poguessin arribar els ajuts més ràpidament.

I després també la qüestió de dificultats  per la presa de
possessió de decisions en el moment, entenem el
desbordament que hi havia, informacions, etc., però sí que
convendria saber, no sé si és el moment, però d’alguna manera
dificultés a l’hora de prendre les decisions. Vostè ha insistit
que evidentment escoltava tots els criteris  tècnics per part
dels responsables evidentment de tots els protocols, ha insistit
en la modificació dels protocols, però bé, no se si d’alguna
manera pot valorar aquelles dificultats, entenc que estan
incloses en aquestes millores que vostè feia referència. Però
bé m’agradaria que ens ho pogués aclarir.

I per acabar, algunes qüestions que s’han comentat aquí.
Hem de focalitzar-ho tot i crec que ho hem dit tots també, en
posar de manifest la importància de millorar, és que és
evident, jo crec que el que ha passat a tots d’una manera o
d’una altra, ens ha inculcat una experiència i s’ha dit també
abans que no hi hagut, afortunadament, moltes experiències
com aquesta, però aquesta ha estat molt important i crec que
d’aquesta experiència, evidentment, s’ha d’aprendre per
intentar evitar o resoldre possibles dubtes que hi pugui haver
en futures ocasions.

Jo sí que vull posar en valor permanentment el que s’ha fet
bé i crec que hi he insistit a la intervenció anterior, hem dit
que s’han salvat moltes vives, però sí que s’ha de valorar
permanentment aquesta tasca, normalment silenciosa durant
aquests moments, però sobretot crec que hem de valorar a
totes aquelles persones que han insistit en la importància de
la prevenció i els polítics que hem pogut escoltar aquestes
persones, crec que això és fonamental, perquè el normal és
mirar cap una altra banda, perquè mai no es considera que s’ha
de fer alguna cosa fins que passa. Totes aquelles decisions
polítiques que han pogut permetre avançar-se en decisions que
podrien ser fins i tot impopulars, perquè es podrien considerar
dobles ineficients, aleshores totes aquelles persones que han
insistit en aplicar mesures de prevenció, crec que se’ls ha de
felicitar i hem d’aprendre també que el principi de precaució,
perquè és important que també es pugui aplicar, sabent que
mai tendrem recursos infinits per preveure-ho absolutament
tot, però sí valoram evidentment que es posin en marxa. 

I després jo crec que sí també s’ha de valorar tot el que
hem vist, de tot el que hem sentit, que no hi ha gaire crítiques
a cap ni una de les decisions que s’han pogut prendre durant
tots aquests moments, crec que les decisions varen ser no sé
si òptimes, però sí àgils, per descomptat, pel que hem vist, per
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la part política; la part tècnica evidentment sempre serà
millorable, s’ha focalitzat molt, molt en l’AEMET i sempre
s’ha dit que sí hi ha eines inventades que es poden posar en
marxa, però sí, tot està inventat, segurament tot es pot
millorar, però sí que hi ha una sèrie d’eines i d’instrumental
que sí permetria millorar aquesta detecció, la prevenció i la
predicció d’aquests fenòmens.

Per tant, insistir en aquesta labor, en la bona tasca
silenciosa de les persones que han pogut intervenir a preveure
segons quines qüestions. Entenem que ara hem de fer
revisions i després s’hauran de prendre decisions a llarg
termini, qüestions, i ho he dit en diferents ocasions, com la
gestió de l’aigua i d’aquests fenòmens no són cosa d’una
legislatura; tornam a insistir, requereix d’una alçada de mires
per part de tots els partits polítics i fins ara hi ha hagut aquesta
alçada de mires a l’hora de fer front i de donar suport al
Govern en les seves actuacions, més enllà de les preguntes
que es puguin fer a aquesta compareixença que poden ser
lògiques, crec que estarem més a l’alçada del que s’espera de
tothom a l’hora de posar els recursos suficients i els mitjans
humans suficients, amb els nostres recursos limitats
evidentment, per limitar els efectes de futurs fenòmens com
aquest.

Per tant, enhorabona a tots una vegada més i apel·lam una
vegada més també a aquest sentit comú que hauríem de tenir
alçada de mires.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts també.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, li agraesc
les respostes que ha donat. La primera pregunta que li he
formulat me l’ha resposta clarament i directament.

La segona entenc que era un poc complicada, les funcions
dels efectius en aquest moment, supòs que això en els
informes posteriors, que vostè diu que al llarg del temps
s’aniran constatant ja uns informes més definitius, podrem
veure les funcions també de cada una de les forces d’un
INUNBAL, que és un pla que no detalla les funcions que han
de tenir cada un dels cossos de seguretat.

Quant al tercer punt, la tercera pregunta, perdó, el fet que
ja vostè mateixa constatava que hem de revisar els protocols
de l’INUNBAL, efectivament, vostè apunta el 2005
l’INUNBAL i tots els altres plans que hi ha, que segurament
s’hauran de revisar, i evidentment ens tendrà al seu costat.

Quant al punt número 4, pregunta número 4, la valoració de
l’AEMET crec que ja ha fet una valoració global des del seu
punt de vista de l’AEMET, jo crec que sí necessitarem saber,
bé, aquesta investigació interna que l’AEMET ha dit, ha
anunciat que faria, a veure quines conclusions s’extreuen en
aquest sentit.

Això du que, és clar, una sèrie de propostes que vostè ha
dit de cara al futur, que ha apuntat de cara al futur, jo hi puc
estar prou d’acord i que s’han d’estudiar, evidentment, com ja
ho han anunciat també altres portaveus dels grups
parlamentaris, que les hem d’estudiar i analitzar, però també
convendrà, vostè també ho ha apuntat i altres diputats, que
estàvem davant d’un fenomen extraordinari, aquí diversos
filòsofs ens centren moltes vegades en el que podem fer i que
no podem fer, un fenomen extraordinari no es pot evitar, però
sí que tenim per endavant mesures preventives, mesures
d’autoprotecció i també de predicció i de constatació. Crec,
per exemple, que la proposta de l’agència d’emergències és
una proposta interessant i que s’ha d’estudiar, però no podem
deixar les altres tampoc sense veure el què, sobretot si
l’AEMET de cara al futur, que és l’agència de la qual ara
penjam dels seus butlletins i de les seves prediccions i dels
seus butlletins d’informatius, si no millora això, si l’AEMET
no ens proposa solucions de cara al futur que ens puguin
satisfer, doncs, per ventura hauríem d’apuntar a mesures en
aquest sentit, perquè al final són aquestes, si estam d’acord
tots que..., o podem estar d’acord tots  que la reacció en el
moment que se sap per part d’emergències és bona, és la que
és, és la que estava prevista, si això és així, el que podem fer,
el que és importantíssim és tot l’altre, és a dir, prevenció,
autoprotecció, predicció i constatació. Aquí si l’AEMET no
respon s’hauria de respondre des del Govern de les Illes
Balears amb recursos propis.

Una pregunta que sí li he fet, perquè vostè ho ha
mencionat, no la tenia preparada, era el TetraIB, la constatació
que tenc jo que el TetraIB no es va veure afectat i va ser el
TetraPOL. No sé si en aquest..., em pot respondre avui a això,
durant la seva intervenció ha comentat que la xarxa TetraIB
s’havia vist afectada, a mi em constava que era la del
TetraPOL, que és aquella que empren la Guàrdia Civil, Policia
Nacional i Bombers de Mallorca.

Res més per part meva. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES el Sr. Font, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ha dit vostè: “hem actuat amb tot el que hem
pogut”; hi estic d’acord, però podem fer alguna cosa més? Jo
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crec que sí. Ens toca saber com podem actuar més ràpid, ens
toca saber com podem actuar més ràpid, perquè quan hem
actuat, hem actuat bé; una conclusió que jo crec que és
important aquesta, podem actuar més ràpid, perquè quan hem
actuat hem actuat bé. Què hem fet el que hem pogut? Sí, però
segurament podem fer més, que és actuar més ràpid.

Deia el portaveu del PSOE, el Sr. Alcover, que aquestes
coses són coses que passen cada 500 anys, no és vera, no és
vera, aquestes coses varen passar el 89 i hi va haver morts, el
89 hi va haver morts; va passar el 90 quasi, quasi com en el 89;
el 2001, perquè el Sr. Alcover ha dit fenòmens extraordinaris,
els fenòmens extraordinaris no tenen perquè ser sols
inundacions, són més coses, i no són OVNI, no són OVNI, el
2001 em pens que vaig tenir el plaer de poder fer feina amb el
Sr. Pere Perelló, ara director general d’Emergències, el 2001
hi va haver un fenomen extraordinari que varen caure més de
8 milions de pins i aquell dia hi va haver faxos, anàvem amb
fax en aquell temps, eh!, anàvem amb fax, i estic convençut
que no va passar res humanament, però que vàrem actuar
malament perquè nosaltres no hauríem d’haver deixat sortir de
dins Sa Pobla ningú, els hauríem d’haver dut als pavellons, no
va endevinar cap arbre cap cotxe que matàs ningú.

No són fenòmens extraordinaris. El 2005 n’hi va haver un
de molt semblant, no amb tants metres cúbics d’aigua, a Alaró,
i va morir una senyora que dormia. No són tan extraordinaris.
Ho hem de menester que hi hagi 13 morts perquè siguin
extraordinaris? Però és que el 2018 ha tornat passar.

No estic d’acord amb contrastar el fenomen, no contrasti
res, no contrasti res amb l’AEMET, té..., -no, no, li dic molt
seriosament això, molt, però, vaja!, no tenc cap dubte-, des de
l’experiència; el problema que vostè no té és que no té un
despatx automàtic que li puguin dir la seva xarxa que la pugui
informar, la seva xarxa. A incendis el seu despatx informàtic
no depèn dels mapes del dia de com està la calor, la humitat,
el vent, que els tenen i tenen les eines per mirar-ho, depèn de
l’alerta que detecta algú, i es mou, i de vegades detecta aquesta
alerta gent que forma part dels que vigilen i de vegades detecta
l’alerta gent que ho veu i ho passa, o gent d’un ajuntament que
hi és i avisa i es despatxa.

Hi ha un tuit que és a les 16.04 que fa ENAIRE, ENAIRE,
ENAIRE és el gestor de navegació aèria d’Espanya, que el
retuiteja l’AEMET, i el tuit diu: “fuertes tormentas en
Baleares, por seguridad espaciamos los aterrizajes”. És a
dir, si aquell ho veu, no ho veu l’AEMET? AEMET ho
retuiteja. O és postureo? No, jo vaig parlar amb qualcú
familiar meu que volava, i diu: efectivament, sobre les quatre
i quart ens han espaiat els aterratges a Balears. És a dir, això és
vera, el que li dic; hi havia llamps, els llamps duen núvols, i els
núvols duen aigua, i si n’hi ha molts hi ha molta d’aigua. Jo
crec que si qualcú m’escolta o ens entén, entén el que jo li dic.
Ah, no?, no ho entén? Sra. Consellera, Sra. Consellera, vaig
amb bon esperit.

Li vull donar l’enhorabona, a vostè i al seu govern, perquè
sí que és positiu aquest sol document que han fet de petició de
les ajudes, això és molt positiu. Esper que funcioni, que això
que la gent va als ajuntaments i l’ajuntament, amb aquest
document que vostès han consensuat entre ajuntaments,
Govern central i autonòmic, perquè puguin a través d’una
entrega de documentació, que això abans no era així i està
molt ben fet això, i enhorabona, que això pugui anar a les
distintes administracions sense marejar la gent. És molt
positiu també les ajudes urgents que vostès han donat als
habitatges aquests dies a través de la consellera de Serveis
Socials, aquest milió d’euros; un 10, no hi ha dubte. Esperam
que les altres ajudes siguin iguals d’importants..., més
importants siguin igual de concedides amb la mateixa agilitat.
Avui pareix àgil i pareix positiu; veurem d’aquí a una sèrie de
dies.

Ajudes agràries. No ho veim tan positiu. Donar ajudes
agràries només als que estan d’alta agrària deixarà molta gent
fora, i donar ajuda agrària només fins al 80% del que diu la
legislació europea crec que és una equivocació, perquè estam
en una situació d’emergència i podem arribar al 100; i deixar
tots els que no són d’alta agrària sense cap tipus de possibilitat
de poder tenir una ajuda per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... per establir parets i tot això és un problema.

En indústria pas pena amb els 100.000 euros. Hi ha
empreses en què han desaparegut, per exemple, que eren
distribuïdors, tres camions; aquests tres camions valen més de
100.000 euros, tres camions.

I vaig acabant. Crec que el que quedava per estudiar de la
UME està totalment estudiat, no importa que estudiem més.

Al final, com es pot millorar?; criteris tècnics, revisar-los;
criteris reals, criteris efectius. Crec que la UIB pot
col·laborar a través del seu Departament de Física en el tema
de predicció meteorològica sense cap problema. I li dic que
la llei del foc almenys li coordinarà els bombers, almenys li
coordinarà els bombers que depenen de dues administracions.
I, per acabar, necessita ampliar les brigades d’IBANAT,
ensinistrar-los per tema d’inundacions, i tenir despatx
automàtic, també quan arriba l’hivern, en temes d’inundacions.
D’aquesta manera, no es preocupi, si tota la tecnologia millora
encara mourà molt més la gent que dependrà de vostè, i tots
els altres, policia, UME, Guàrdia Civil, bombers, es penjaran
darrere vostè. Ara per moure’ls primer els ha de cridar ell
perquè ells es moguin, i de l’altra manera vostè mourà o el
conseller a qui toqui mourà un equip humà que és capaç de fer
coses meravelloses. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font, per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari
Mixt... no és aquí el Sr. Pericay. Doncs passem al Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Alcover, també per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, en funcions. Sr. Font, no ho dic
jo, això dels 500 anys, ho diu l’informe del Ministeri
d’Interior, per això ho he dit; per tant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé..., jo no ho sé..., jo sí que evidentment no ho sé. Entenc
que qui ha fet aquest informe ho deu saber, però crec
sincerament que en deu saber més que vostè, també ho crec.
No...

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrin en debat, si us plau, diputats.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

A una entrevista que varen fer a la directora, la delegada de
l’AEMET, l’altre dia, davant la pregunta de si és possible
preveure una tempesta d’intensitat amb més antelació, la
resposta era que amb diverses hores o dies d’antelació no es
pot preveure un fenomen extrem com el que va succeir.
Davant aquesta resposta i pregunta a una tècnica, que
evidentment crec que en sap més que tots els que som aquí,
almanco més que jo, sense cap dubte, no serem nosaltres que
li facem preguntes respecte a què feia a les dues o a les tres
del migdia, i si va anar a dinar o no. Si no es podia preveure
tampoc no ho podia preveure vostè, Sra. Consellera; amb això
per a nosaltres... crec que ha quedat més clar.

Evidentment mai no es podrà evitar que ploguin 237 litres
a un moment donat a un lloc concret; això malauradament no
ho podem evitar. Aquí la clau de volta de tota aquesta història
és si això era previsible o no era previsible. La delegada diu
que no era previsible, i jo la crec, perquè ella és tècnica i jo
no. Si no és previsible evidentment haurem de jutjar tots
aquests fets per allò succeït a posteriori d’aquests fets, no
ens queda més remei perquè no es poden preveure, si és que
no es poden preveure; si es poguessin preveure s’ha de mirar

per què no es varen preveure, que és la clau de volta de tota
aquesta història. Si s’haguessin previst, si ara sabéssim que
d’aquí a dues hores hi ha d’haver un terratrèmol, podríem dir
a tothom, i a tothom que ens escoltàs, evidentment, que sortís
dels edificis, i si passàs minimitzaríem l’impacte de la
tragèdia. El que és difícil de preveure és que hi hagi un
terratrèmol. Idò si hi ha una inundació, que segons l’informe
del Ministeri d’Interior, no ho dic jo, succeeix un pic cada 500
anys, difícilment, si no es pot preveure, haurem de jutjar en
base a allò fet posteriorment.

I vull insistir en la reflexió que feia de tot d’una. Si no es
pot preveure -i són paraules de la directora de l’AEMET, no
són meves, això no ho sé- si no es pot preveure, i ens ho dirà
l’informe forense al cap d’un parell de dies, quan estiguin les
dades, i a les 7 ja hi havia hagut la tragèdia personal de les 13
víctimes, evidentment només hi cap una conclusió, i és que en
els fets posteriors es va actuar correctament, i Emergències
va actuar correctament. Després podem discutir si es varen
evitar més o manco danys personals, materials, etc., etc., tot
això sí, però la gran tragèdia ja havia succeït. Per tant a
posteriori les emergències varen actuar bé i varen actuar
correctament.

A mi m’ha agradat que el Sr. Font fes referència -ja ho
havia fet a la primera intervenció- a les ajudes. Jo crec que la
resposta posterior del Govern, ho he dit abans, era la seva
feina, no és que..., però crec que s’ha de posar en valor, s’ha de
posar en valor perquè jo, que sí era a Manacor, Sr. Font, quan
va succeir allò, i curiosament nosaltres tenim un negoci a
l’Avinguda del Torrent, les ajudes ni varen arribar, i els caps de
setmana encara llevàvem fang. Això de la finestreta única ha
estat fantàstic i s’ha de posar en valor; que era la seva feina,
d’acord, però l’han feta i l’han feta bé; l’han feta i l’han feta
molt bé. Per tant posem en valor això. I evidentment analitzem
assossegadament en què es pot millorar, si s’han de canviar els
plans d’emergència o si s’han d’actualitzar, i evidentment
facem-ho, i estic convençut que aquí tothom mirarà de donar
la seva versió per millorar aquests plans, que segur que es
poden actualitzar, perquè si són dels anys 2005 i 2006 crec
que no hi ha gaires dubtes.

Res més per la meva banda; agraïm la compareixença, la
rapidesa en la compareixença, la profusió de dades que ha
donat en aquesta compareixença, per a nosaltres ha quedat
molt clar, i, en fi, facem feina per intentar que si això, si una
desgràcia similar a aquesta torna a succeir, puguem, si no
preveure perquè no es pot, almanco minimitzar encara més
l’impacte d’aquesta tragèdia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Ara per contrarèplica té el
torn la Sra. Consellera.
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LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Bé, jo crec que amb tota l’explicació que hem fet està clar
que vàrem actuar sobre fets ja... que havien passat, fenòmens
observats o que ja havien passat, i evidentment ens hauria
agradat a tots, i com a responsable política de la situació i de
l’emergència m’hauria agradat poder haver avançat tot això i
haver tengut els mecanismes que fessin falta, i com en altres
situacions d’emergència que es produeixen es reuneix el
comitè  tècnic en el CECOP i es prenen les mesures i les
prevencions que s’han de fer. En aquest cas record que no ha
estat possible.

Tenc algunes conclusions que vénen directament de
l’AEMET. No les llegiré totes, perquè hem d’esperar aquesta
anàlisi interna, però em permetreu que llegeixi tres arguments
que dóna davant..., molt preliminars, hem de dir, perquè tots
estam fent feina a analitzar el que ha passat, però sí que
d’alguna forma els llegiré, i és en castellà perquè ve de
Madrid: “El período de retorno de la intensidad y la
acumulación de la precipitación en la zona de la Colonia de
Sant Pere se estima superior a 500 años, por lo que puede
considerarse extraordinaria. De hecho la red de estaciones
de AEMET en esta área no ha registrado históricamente
ninguna precipitación superior a 220 litros por metro
cuadrado en 24 horas”. Un altre argument diu: “Los modelos
de predicción de AEMET han funcionado correctamente,
con las limitaciones propias de la resolución que
proporcionan. Con esa resolución no pueden capturarse
fenómenos de solo 5 quilómetros de ancho como los que
provocaron los hechos acaecidos el día 9. En consecuencia,
se emitieron avisos de predicción por precipitaciones de
color amarillo, el nivel más bajo, pues no fue posible
preveer específicamente para esta zona la persistencia e
intensidad de la  precipitación por las razones
mencionadas”.

Aquí jo crec que hi ha la clau, i no és que vulgui donar la
culpa a l’AEMET com pugui semblar, sinó que crec que hem
de cercar mecanismes perquè això no passi. Per tant, crec
que..., el que vull dir és que... el que va actuar la Direcció
General d’Emergències i l’112 es va... l’112 es va dimensionar
d’acord amb aquesta alerta tot el dia i la previsió, els plans que
varen actuar aquell dia va ser d’acord amb aquesta alerta.

Que hi havia fenòmens observats que haguessin pogut
ajudar a avançar els plans? No es varen produir en aquell dia,
no es varen produir abans, però quan es produeixen sí que
s’activen els plans i de fet, el Pla INUNBAL per índex de
gravetat 2 s’activa molt abans de l’alerta vermella, evidentment
ja -com diem- a una hora ja molt tardana de tot el que havia
passat, però sens dubte amb fenòmens observats.

Aniré contestant algunes preguntes. Em demanava, Sra.
Riera, el personal de l’112, bé, vostè va ser consellera durant

la legislatura passada i és veritat que hi va haver retallades en
la legislatura passada en personal. En aquesta legislatura s’ha
fet un esforç per recuperar personal, però encara no hem
arribat a assolir els nivells que ens agradarien i es fa feina en
aquest sentit, però no crec que això sigui tampoc el problema
del que tractam, però sí que no tenc cap inconvenient a
reconèixer que hem de fer millores al personal de l’112.

Quant a la xarxa hidromètrica, es va plantejar un concurs,
el que he dit en relació amb la xarxa hidromètrica, es va fer un
concurs al 2017, va quedar desert. Això és una informació que
és de la Direcció General de Recursos Hídrics i ara se’n fa
una per a 41 estacions. Evidentment, això pot servir per captar
informació que pot ajudar a prendre decisions a determinats
plans, però no crec que sigui suficient davant un fenomen
extraordinari com el que he comentat fins ara.

I sí que és una xarxa que s’ha anat tudant, però no té res a
veure amb aquests tres darrers anys perquè aquest govern sí
que ha posat fil a l’agulla, sinó que ve de molt abans, o sigui,
sí, al 2017 ja es va preparar un concurs per a això.

Quant a les dades que em demana d’Artà, la informació que
nosaltres tenim d’AEMET sempre són dades a posteriori. Les
dades oficials que nosaltres tenim sempre han estat a
posteriori, que evidentment és el que he comentat al principi
de la compareixença de... bé, la... diu, literal: “les
precipitacions registrades dia 9 d’octubre a Artà, Colònia de
Sant Pere i Artà...”, Artà, Colònia de Sant Pere i Artà, això és
el que diu... bé, ( ...)  de Sant Llorenç, recordar que a Sant
Llorenç no té estació l’AEMET o predicció, punt de
predicció, a Artà es varen preveure de 0 a 24 hores, això és el
que diu, 232 litres. Ho he explicat en la compareixença i... bé,
Artà-Colònia de Sant Pere, i a Artà, 157. Això és el que he
contat al principi de la compareixença, amb les estimacions
que es fan es calcula que a la zona de Sant Llorenç n’hi cauen
237. 

Per tant, això és el que nosaltres disposam i jo aquí no he
ocultat cap informació, la que he contat a la compareixença és
la que tenim i per tant, és la que manejam.

Quant que em demanava dades sobre les morts quan es
varen certificar, això li ho passaré, crec que li ho puc passar
després, és una informació que no cal que quedi ara en acta,
consider, i li ho passaré... m’asseguraré de tenir-les bé perquè
ara no les tenc a disposició i preferesc anar amb dades certes
i les hi passaré i si algú més té interès en aquestes dades no hi
ha cap problema per tenir-les.

Quant al CAD tampoc no hi ha cap..., no problema
efectivament, tota la transparència que calgui, no tenim cap
inconvenient a passar totes les dades, sí que s’han de llevar
dades personals, però tot això es fa per protecció de dades, bé,
el que digui la normativa es farà, no tenc cap interès a ocultar
cap dada personal, el que digui la normativa és el que es farà
i per tant, ho tendran a la seva disposició.
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Podem em demanava sobre els acords d’entitats
financeres. La veritat és que no tenc aquesta informació tan
detallada, però les entitats financeres sí que han procurat...,
s’han posat en contacte amb nosaltres per facilitar els
pagaments de les ajudes, per fer una bestreta o per ajudar a
facilitar... en el tema de la part empresarial o la part de comerç
s’empraran. 

En la resta de temes hem de dir que el decret llei que ha fet
la comunitat autònoma ja ha habilitat que tota la tramitació
sigui molt ràpida, o sigui, si llegiu el decret llei tot el control,
l’habilitació de crèdit, tot el pagament, tot es fa d’una forma
molt ràpida perquè precisament s’ha prioritzat per a aquest cas
extraordinari que les ajudes es tramitin d’una forma molt
ràpida i que es paguin d’una manera molt ràpida, i el primer cas
són aquestes ajudes d’emergència social que aquesta setmana
en menys de quinze dies des de l’emergència s’ha fet
l’avaluació i s’han tramitat i s’han pagat.

La resta, evidentment ara hi ha un període per sol·licitar-
ho a través d’aquesta finestreta única que ha fet el Govern, es
tramitaran també d’una forma molt àgil. Totes les conselleries
poden començar a tramitar les ajudes sense tenir crèdit
habilitat, això es farà a posteriori; la tramitació, el
procediment s’ha escurçat molt, la fiscalització també serà
amb un control permanent a posteriori per facilitar
precisament que la gent cobri el més aviat possible i, per tant,
crec que això sí que -com ha destacat el Sr. Andreu Alcover-
crec que aquí el Govern sí que ha actuat d’una forma molt...
molt eficient per poder ajudar el més aviat possible  a
reconstituir la normalitat.

Després, quant al que..., tornant, vaig i venc un poc, però
bé, quant a... hi ha altres dies en què tenim alerta taronja i
segons la informació que tenim feim un pla de feina, no?, i les
reunions es fan, es fan reunions, però bé, quan em comentava
allò de l’aeroport, altres dies en què l’aeroport ha de regular
o ha d’espaiar els vols per motius meteorològics, però això no
vol dir que passi aquesta catàstrofe, vull dir, jo crec que n’hi
ha prou a comparar l’experiència que hi ha hagut, no perquè
l’aeroport aturi els vols hàgim d’esperar el que ha passat
perquè precisament ha estat un fenomen extraordinari i sí que
han fallat els mecanismes tradicionals de predicció. Això ho
tenc claríssim i és un dels punts de millora que crec que és
evident que avui surt, independentment que n’hagin de sortir
d’altres.

Quant al conseller Vidal va, va..., tot d’una va ser
assabentat, igual que jo mateixa i la presidenta, vàrem acudir
al Centre 112, al CECOP, el primer centre d’operacions
d’emergència que s’activa, a les 9.10 el conseller ja estava...,
estava assabentat molt abans, evidentment es desplaça a l’112
en el temps que necessiti per anar-hi, però a les 9.10 ja hi era
al Pinaret, a l’112, atenent l’emergència, al dia següent a la
primera reunió del CECOP també hi era allà i els mitjans de
l’IBANAT es varen activar per al dia següent, el dia 10, quan ja
es va començar amb el llum del dia a posar tota l’operació de

rescat i d’emergència de neteja es va activar l’IBANAT, però
sí que els agents de Medi Ambient estaven de guàrdia dia 9 i
estaven també treballant en el tema. 

Quan al Tetra a nosaltres ens consta que va fallar d’alguna
manera i que, jo insistesc, crec que hem de fer un esforç i per
part..., jo assumesc directament aquesta responsabilitat que
hem d’invertir per millorar-lo  i per emprar-ho a totes les
zones que no funcioni, si hi ha zones fosques, etc, com és la
zona de Sant Llorenç això ho hem de corregir.

Crec que he contestat a tots, sinó algú que em digui si no
he contestat res, no vull deixar res sense contestar si pot ser.
Si em permet la presidenta, no, no he acabat, però si m’he
deixat alguna cosa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, es varen..., hi ha cridades desateses...

(Se sent una veu de fons que diu: “hi ha cridades
desateses?”)

Clar, pel volum, el volum de cridades, l’112 està
dimensionat amb menys, això li facilitaré en un altre moment,
cercaré la dada i li facilitaré, eh? Però bé, que es desatenguin
no vol dir que no es produeixin perquè es recuperen les
cridades amb el sistema 112. 

Bé, jo en definitiva, si no hi ha res més, crec que, bé, ha
estat una compareixença llarga, crec que encara queden, no?,
alguns dubtes o algunes reflexions sobretot sense resposta, els
dubtes es resoldran també jo crec que a mesura que tenguem
les anàlisis i els informes fets, la reflexió davant d’aquesta
catàstrofe que hem de fer tots, i evidentment el Govern el
primer, és important perquè ens agradaria com a responsables
polítics és que no tornés a passar, però sí tenc clar que es va
actuar sempre d’acord amb els plans prevists per la normativa,
amb els plans activats d’acord amb les alertes decretades per
l’AEMET, i que no es varen escatimar recursos en cap
moment.

Des de les 6.30 que hi ha els primers incidents s’activen
recursos, a les 9... des de les 6.30 a les 9 s’han activat 200
operatius o recursos cap a la zona, entre  ells cent de la
Guàrdia Civil que són els que tallen carreteres i els que també
ja ajuden a molta gent, assisteixen a molta de gent i que en tot
l’operatiu no s’han escatimat recursos per cap dels cossos, he
donat les dades.

Vull agrair una altra vegada abans d’acabar l’enorme tasca
que han fet tots, la dedicació, vocació, em consta que molt de
personal han deixat perdre vacances, han repetit torns, han
acumulat hores perquè han fet una vertadera feina vocacional
i això ho vull posar en valor, sobretot com a potència de servei
públic tots els organismes que són serveis públics, i
evidentment tota la solidaritat que s’ha produït, que ha estat
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magnífica, però sí que el període de reflexió que hem fet, o
que crec que avui hem fet tots i que jo he pogut presentar
algunes propostes, no acaba aquí, hem d’esperar la feina,
l’anàlisi de tots i, evidentment, també d’alguna manera deman
la responsabilitat de tots, continuar fent feina plegats en
aquest sentit perquè crec que la magnitud de l’emergència, de
la catàstrofe ho requereix.

I ja que tots aquí som responsables polítics que també
trobem unes solucions que vagin bé de cara al futur, no?, i
constructiva de tots els temes que es poden millorar perquè
alguns dels problemes que també hem detectat vénen de molt
enrere, de fa molts anys, que no hi hem prestat prou atenció,
i les emergències crec que ens les hem de prendre
seriosament i crec que no sempre ha estat així, crec que ho
hem de dir així per tots, vull dir, no és que no s’hagin pres
seriosament, precisament quan hi ha una catàstrofe com
aquesta és quan posam l’alerta, no?, o posam l’alarma, però no
hem de deixar passar massa dies i hem de fer, he de posar
totes les solucions que facin falta a partir d’aquí.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, volem agrair la presència de la Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i dels seus
acompanyants. 

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