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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, president, Bel Oliver substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 9582/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a consens amb

l’ampliació del Parc nacional maritimoterrestre de

l’arxipèlag de Cabrera.

Doncs l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la

proposició no de llei RGE núm. 9582/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a consens amb l’ampliació del

Parc Nacional Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera. Per

a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Margaret

Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. L’any 1991 es va declarar

l’arxipèlag de Cabrera com a parc maritimoterrestre per la seva

biodiversitat marina. Des del temps dels romans, existeixen

restes arqueològiques que demostren que en els segles VI i VII

ja existia activitat pesquera.

Encara me’n record quan la presidenta Armengol, en el seu

debat d’investidura, va dir que seria el Govern del consens, de

quin consens parlam? Del consens on el passat mes d’agost va

aprovar en el Consell de Govern instar el Ministeri

d’Agricultura l’ampliació del Parc nacional de Cabrera, on el

sector pesquer se’n va assabentar pels mateixos mitjans de

comunicació? Sabíeu que la pesca d’arrossegament suposa el

70% dels ingressos de les confraries de pescadors de totes les

Illes Balears? Sabíeu que si es prohibeix aquest ús

desapareixerà la Confraria de Pescadors de Santanyí i, com a

efecte dòmino, altres confraries de pesca artesanal també

desapareixeran?

Sabíeu que per navegar dins el parc nacional qualsevol

embarcació, sigui professional o recreativa, ha de demanar una

autorització expressa a l’administració competent? Sabíeu que

si s’amplia el parc nacional, el transport de mercaderies es

veurà afectat, ja que per la llei estatal de parcs nacionals, està

prohibida la navegació dins el parc? Sabíeu que la mitjana

d’edat dels pescadors, sobretot els de Santanyí, es troba en 55

anys? Quin futur poden tenir si tota la seva vida s’han dedicat

a la mar? És molt difícil avui en dia.

De quin consens parlam per part del Govern, quan té un

grup tècnic que tracta de l’ampliació, quan no ha volgut cap

representant de les tres confraries que pesquen en el parc, dins

al parc, o al voltant del parc, com puguin ser Palma, Santanyí,

o Sa Colònia?

Per últim, només volia dir que des del Grup Parlamentari

Popular no estam en contra de l’ampliació, sinó l’únic que

demanam amb aquesta proposició no de llei és que sigui amb

el consens del sector pesquer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. S’han presentat esmenes per

part del Grup Parlamentari Mixt, la RGE núm. 2746, 2747 i

2748/16. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Sra. Diputada Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, molt bones tardes a tothom. Bé, intentem

fer unes reflexions sobre l’ampliació de Cabrera. És

absolutament cert que la president va fer aquest anunci en el

seu moment. És absolutament cert que hi ha una proposta

també d’Oceana, una organització sense ànim de lucre que té

per objecte la defensa dels espais marítims i la seva

biodiversitat, que demana una ampliació de Cabrera de fins a

90.000 metres. És veritat que hi ha uns interessos molt

importants també a la zona per part del sector pesquer, de

Santanyí, de la Confraria de Pescadors de Santanyí i d’altres

confraries de pescadors. I és cert que evidentment aquesta

actuació ha de passar per un ampli procés de debat tècnic, però

també de debat social, especialment amb els sectors que hi

tenen una major implicació, que hi tenen un contacte més

directe. Per tant, en aquest apartat és indiscutible que s’hi ha de

fer feina.

Ara bé, s’ha de posar sobre la taula una qüestió, hi ha un

Patronat del Parc nacional marítim de Cabrera, aquest patronat

té un conjunt de representants: hi ha un president, hi ha una

comissió específica de treball sobre el projecte d’ampliació del

Parc nacional de Cabrera, i estan en permanent contacte i

diàleg amb el Govern de les Illes Balears. Per tant, per les

converses que personalment he tengut amb el representant del

Patronat del Parc nacional de Cabrera, em consta que tant

membres, representants polítics de la Direcció General de

Pesca i de la Direcció General de Biodiversitat, han tengut

contacte no només amb el Patronat, i que el mantenen, sinó

també amb els pescadors. I que, per tant, no és cert que els

pescadors, a dia d’avui, a dia d’avui, desconeguin quines

intencions té el Govern de les Illes Balears pel que fa a una

futura ampliació del parc nacional.

També és cert, Sra. Mercadal, que no s’ha definit encara en

quins termes es farà aquesta ampliació. En aquest moment el

Govern es troba en un procés de diàleg, el patronat hi treballa.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509582
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602746
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602747
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602748
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El patronat va organitzar una jornada tècnica, va convidar

diferents experts, va aixecar una acta sobre aquesta reunió, en

la qual es va posar sobre la taula la possibilitat d’ampliar i en

quins termes es podria fer o en quins termes s’hauria de fer i

quines consideracions s’haurien de tenir en compte.

Per tant, jo entenc que la seva preocupació és perfectament

justificable, però no crec que s’hagi de posar aquest punt

d’alarmisme, ni de falta de diàleg sobre la taula, perquè no

crec, sincerament, que sigui així. Pens, més bé el contrari, que

hem de treballar perquè l’ampliació del Parc nacional marítim

de Cabrera sigui una realitat el més aviat possible. El Govern

crec que ha de fer feina de valent per treballar en una proposta

d’ampliació clara, una proposta que compti també evidentment

amb el punt de vista dels pescadors, una proposta que permeti

una ampliació ambiciosa, però sense interferir amb la capacitat

de feina d’aquestes confraries de pescadors, perquè, a més a

més, suposen un valor afegit a les nostres illes i són un sector

que s’ha de protegir, s’ha de mimar, s’ha de cuidar i que s’ha

de modernitzar també, en el sentit d’adaptar-se a la realitat, en

aquest cas ambiental, que tenim sobre aquest espai físic.

Jo estic segura que es pot trobar un equilibri i per aquesta

raó, Sra. Mercadal, li propòs una esmena de modificació, en

aquest cas en el punt primer, que bàsicament manté la literalitat

de l’escrit que vostès han presentat, però únicament afegeix “el

fet d’assolir els objectius més ambiciosos de conservació i

protecció del parc.” No oblidem que el del Parc nacional

marítim de Cabrera és una joia que tenen les Illes Balears, és

una joia pel que fa a biodiversitat marina a tota la Mediterrània;

requereix un major esforç de protecció; requereix d’un projecte

d’ampliació seriós, consensuat evidentment. I per això entenc

que els pescadors han de ser part d’aquesta solució, no l’única,

però sí una part important de la solució, i que, a més a més, han

de poder sentir-se orgullosos que el Parc nacional de Cabrera

sigui un parc més ampli, que disposi de major protecció, que

disposi de més recursos i que també sigui possible gràcies a la

seva pròpia participació.

Per tant, jo la convidaria que pensin a acceptar l’esmena de

modificació que els plantej. 

I després a més a més, n’afegesc dues més: una segona

relativa a “demanar al Govern que doti d’incentius per al sector

pesquer, que permetin la continuïtat i competitivitat de la pesca

artesanal amb criteris de sostenibilitat.” Entenc que la pesca

artesanal és no només una activitat econòmica per se, no només

és un espai de generació de llocs de feina, sinó que és un bé

cultural que requereix una absoluta protecció per part del

Govern de les Illes Balears.

I després afegiria un tercer punt, que és: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir

controlant i reduint els efectes negatius de la pesca

d’arrossegament en els indrets més vulnerables.” I matís “més

vulnerables”, per què? Perquè no només a l’àmbit del litoral de

Cabrera, sinó a l’àmbit de totes les Illes Balears, de les aigües

interiors de les Illes Balears, tenim un problema greu, tenim

flotes de pesca d’arrossegament procedents de la costa de

Llevant, Gandia, Alacant, València, que vénen a les Illes

Balears a pescar, fan pesca d’arrossegament, ho fan sense cap

autorització expressa del Govern de les Illes Balears, ho fan

sense tenir controls, ho fan sense tenir un seguiment, i ho fan,

sobretot, en perjudici greu de les pròpies flotes pesqueres de les

Illes Balears. I això sí que ho han posat sobre la taula

moltíssimes confraries de pescadors, com a mínim a les

Pitiüses.

Per tant, crec que l’esperit de les esmenes que li plantej és

que, aprofitant la bona iniciativa que el Partit Popular ha dut a

aquesta comissió, per plantejar l’ampliació de Cabrera tenint en

compte els pescadors, no només ens quedem aquí, sinó que, a

més a més, facem una passa més endavant i establim mesures

de suport a la pesca artesanal, però també de major control a

tota la pesca d’arrossegament ilAlegal que es produeix a les Illes

Balears en aquest moment.

Esper que ho prenguin en consideració i que entre tots

puguem arribar a un consens. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Lo cierto es que la propia redacción

y las intenciones expresadas por el Grupo Popular nos llevan a

desestimar esta pretensión o a no darle apoyo, y la razón es

porque, bueno, si bien entendemos que sí, que la Cofradía de

Pescadores y los pescadores de Santanyí a lo mejor tienen que

ir un poco más lejos a pescar, sí que es una de las actividades

pesqueras, ya que es el 70% de arrastre, la que más perjudica

la zona que se intenta proteger, y la ampliación de esa zona.

Claro, no tiene nada que ver la actividad de esa..., o sea, las

formas de actividad, las artes de pesca de esa actividad, con la

que se realizaba en los siglos VI i VII, es mucho más

destructora del fondo marino y de su ecosistema. 

Por otra parte, también otro de los argumentos para

defender esta proposición no de ley es que, claro, si se protege

el parque nacional, o sea, si se amplía la protección del parque

nacional, claro, la navegación de mercancías ya no podrá pasar

por ahí sino que tendrá que dar un pequeño rodeo. Bueno, pues

bien, nosotros opinamos que precisamente para proteger todos

los elementos que vienen reflejados en la proposición no de ley

redactada por el Partido Popular, como son las praderas de

posidonia, los fondos rocosos, y que además sirven de refugio

y alimento de peces como las doradas, escorballs, déntols,

anfosos i fins i tot nacres, i que además se hace mención de que

es un molusco muy difícil de encontrar en otros sitios del

Mediterráneo, y además otras muchas especies, entendemos

que es una proposición no de ley contradictoria por cuanto que

se intenta..., se ponen argumentos que perjudican a lo que se

intenta proteger. Es como por ejemplo si..., bueno, y además es

intentar llegar a un consenso con los pescadores, es como si por

ejemplo queremos proteger una montaña que está en terreno

ANEI y queremos consensuar cuánto de montaña se va a llevar

una empresa que se dedique a la extracción mediante la

actividad minera de cantera. Entonces es un poco

contradictorio. Entendemos que esa empresa no tendría que

participar ni consensuar nada porque el fin es proteger esa
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montaña que está en terreno ANEI. Bueno, pues con el mismo

símil entendemos que debemos actuar ante esta proposición no

de ley, y por lo tanto nuestro voto será de no soporte a la

misma.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Com s’ha dit aquí no vull repetir quins són els

arguments per defensar el valuós que és el Parc Nacional de

Cabrera. Sí que vull recordar que ara fa més de 25 anys que es

va declarar aquest parc nacional, gràcies també en aquell

moment a la proposta que va fer el Partit Socialista de

Mallorca, PSM, i que després va culminar l’any 91. O sigui que

nosaltres sí que ja de molt enrere som uns ferms defensors

d’aquesta àrea.

És cert que també en aquesta legislatura anterior del Partit

Popular ja es va instar, i des del Patronat de Cabrera ja es va

aprovar, diguem, instar l’ampliació d’aquest parc el 2011, i que

el Partit Popular ho va deixar damunt la taula i no va fer res per

fer aquesta ampliació. De fet fins i tot va tenir moltes

iniciatives per dir que sí a aquesta ampliació, tant propostes que

es varen fer des de l’Ajuntament de Palma o des d’aquesta

mateixa cambra per diferents partits i també pel PSM o MÉS,

i que el Partit Popular en totes les ocasions va rebutjar. O sigui

que en aquest moment sí que veim que la intencionalitat

d’aquesta..., per a nosaltres ens suposa que la intenció, sembla,

d’aquesta proposició no de llei realment és voler continuar amb

aquesta..., aturar, diguem, l’ampliació d’aquesta àrea.

De totes maneres el Govern està estudiant quina és aquesta

ampliació, vull dir que s’està parlant a veure si s’amplia entre

18.000, 10.000 i 90.000, i el que té clar és que sí que s’han de

tenir en compte totes aquestes confraries i la importància que

té la pesca en aquesta zona, i això segur que ho té en compte.

Però no només es pot tenir en compte aquest factor a l’hora de

protegir els nostres espais, perquè si no, com bé ha dit el

company d’aquí de Podem, en aquest moment no hauríem

protegit cap àrea, diguem, quasi del nostre arxipèlag si només

tenguéssim en compte els interessos dels sectors productius

d’aquella zona. S’han de tenir en compte, s’ha d’intentar

afectar-los el mínim possible, però també s’ha de tenir en

compte sobretot la preservació del valor ecològic que té. 

A nosaltres ens pareix que en aquesta zona sí que hi ha

hagut un desgavell d’inversions, hi ha un centre d’interpretació

que va costar 22 milions d’euros i que pràcticament està

abandonat, perquè realment no hi ha..., ni la legislatura passada

ni anteriorment..., tampoc no es va fer al lloc que es trobava i

es va fer per interessos. Vull dir que aquí sí que el Partit

Popular en el tema de Cabrera ha fet una molt mala gestió. De

fet la legislatura passada pràcticament només vàrem sentir

parlar de la llagosta en el parc de Cabrera, vull dir que això va

ser el més famós o en quin sentit s’hi varen..., la importància

que li varen donar.

Per tant nosaltres rebutjam aquesta iniciativa, estam segurs

que la conselleria a l’hora de fer aquesta passa endavant tendrà

en compte tot aquest sector pesquer i totes aquestes confraries,

però rebutjam la proposició no de llei que proposa el Partit

Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Santanyí

bàsicament la pesca que té és pesca de terra, de poca

profunditat. Actualment allà només hi ha quatre barques

d’arrossegament. L’arrossegament, per exemple dins Mallorca

hi ha 27 barques; fa 20 anys Palma ha passat de 20 a 5. I amb

això què vull dir?, que creim que s’ha demonitzat o que..., sí,

la pesca s’assenyala, aquesta pesca d’arrossegament, com si fos

el dimoni, i fa mal, però hi ha altres coses que també fan mal,

com per exemple les depuradores, que fan més mal a la flora i

a la fauna marina i depenen directament de l’administració.

Nosaltres estam d’acord amb la protecció mediambiental,

però també amb l’ús sostenible dels recursos. El 2013 en el Ple

de Santanyí es va aprovar per unanimitat una moció en contra

de la reserva marítima que va presentar Oceana, que jo crec que

anava cap a aquests 90.000 metres de protecció i no hi estaven

d’acord. Amb tot això què pens o què hauríem de reflexionar?

Creim que hauríem de mirar el Centre Oceanogràfic de les

Balears què en diu, encomanar-li els projectes i l’anàlisi, que

depenen de l’Institut Espanyol d’Oceanografia i crec que, del

tema, en saben. 

Aquesta proposició no de llei que fa el Partit Popular en

definitiva el que demana és poder parlar, que s’arribi a

consensos; no entenc com el Govern del diàleg i del consens no

en pot parlar, m’heu de permetre que no ho pugui entendre; no

vol dir que s’hagi de dir que sí a tot el que es diu des del sector

pesquer, però també, com ha dit la portaveu de Gent per

Formentera, hi ha el patronat del parc nacional, que també se

l’ha d’escoltar, però sincerament pensam que demanen escoltar

la gent, i per tant no hi veim nosaltres cap problema.

Sí que he de dir que de les esmenes que s’han presentat

nosaltres a la del punt 1, així com es demana parlar veim que

es reitera ja, es prioritza i s’explicita el tema de la conservació

i la protecció davant el consens que hi pugui haver amb el

sector.

Al punt 2 no veim cap problema pel tema de la

sostenibilitat.

I en el punt 3, pel tema de l’arrossegament, així com ha dit

la diputada, explicant que vénen barques d’arrossegament de

fora, però el problema, com he dit, és que des de Balears, amb

la gent d’aquí què passa? Tampoc no ho podrà fer? Crec que és
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un tema que s’hauria de controlar molt en aquest sentit i

sobretot dir i insistir que el tema de les depuradores i emissaris

fa més mal a la flora marina.

El tema de protegir els espais, totalment d’acord, ara bé,

una vegada que els tenim protegits n’hem de tenir cura, perquè

m’agradaria que vessin els parcs naturals protegits que tenim

com de descuidats estan i com no s’hi fan intervencions i com

estan deixats moltes vegades de la mà de Déu, no dic d’ara, dic

de fa estona, però parlam de protecció, de protegir territori i no

els tenim..., i, si no, us convit a fer una visita, que jo us puc dur

a algun, perquè, sincerament, hem de protegir, però després ho

hem de mantenir, i això crec que és molt important i s’ha de

tenir molt en compte.

Nosaltres, per part nostra, donarem suport a aquesta

proposició no de llei perquè, com diem, parla de poder parlar

i arribar a consensos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, quan parlam de protecció del

territori i més si es tracta del medi marí, sense cap mena de

dubte s’ha d’arribar a consensos amb els diferents sectors

implicats, però tots els implicats han de saber valorar, què

volem protegir i per què. 

L’ampliació del Parc nacional de Cabrera suposaria

aconseguir un seguit d’objectius i beneficis mediambientals

com són: protecció de la biodiversitat marina, a la zona

proposada es troben hàbitats de gran importància ecològica

protegits per diversa normativa i amenaçats; compliment de la

normativa nacional i internacional, l’ampliació permetrà

principalment donar compliment a la Llei de parcs nacionals

que obliga a incloure sistemes naturals marins a la xarxa de

parcs nacionals que encara no es troben representats a la xarxa

i que estan presents a la proposta.

D’altra banda, avançarem en el compliment de la normativa

comunitària, Directiva Hàbitat i Reglament Mediterrani per a

la Pesca Sostenible i normativa regional, com el Conveni de

Barcelona.

Reconeixement internacional de les àrees marines

protegides. L’ampliació colAlocaria a Balears en un lloc molt

rellevant quant a la protecció dels hàbitats profunds amenaçats,

quant a protecció d’espècies i hàbitats d’importància per al

Mediterrani, d’espècies i hàbitats d’interès comunitari i hàbitats

de grans profunditats.

Beneficis demostrats que aporten les àrees marines

protegides per a la pesca. Tot el que sigui protegir l’hàbitat vol

dir protegir el recurs i repercuteix al final en el bé del pescador.

El consens amb el sector pesquer se l’ha de tenir en compte en

tot el que els pugui afectar, però no pot ser l’únic sector amb

qui consensuar aquesta ampliació del Parc de Cabrera.

En els termes que es presenta aquesta PNL no la podem

votar a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. El nostre grup, el Grup Socialista, està

d’acord sempre amb la màxima o molta protecció. En el cas de

Cabrera és evident que des de l’inici d’aquest govern s’ha dut

ja aquest acord al Consell de Govern el mes d’agost, en el sentit

d’incrementar la protecció d’un espai tan important com és el

Parc marítim de Cabrera. 

Fora de l’àrea del Parc de Cabrera, de l’àrea actual

protegida, hi trobam zones de gran riquesa mediterrània amb

hàbitats i espècies marines d’alt valor ecològic, des del fons

fins a la superfície, i que precisen protecció i que no trobam,

precisament, dins l’àrea que ja està protegida. Són esculls de

coralAlígens, boscos de laminàries i gorgònies, a més de zones

de postes de peixos i molAluscs, zones d’alimentació per a

cetacis i també de gran peixos pelàgics.

Voler incrementar la superfície de protecció evidentment

que ha de tenir conseqüències no només per al sector pesquer,

sinó més conseqüències. Concretament per al sector pesquer

parlam tant d’arts menors, com d’arrossegament, com

d’encerclament com de la pesca recreativa. Aquí ha centrat la

proposició no de llei, la diputada Sra. Mercadal, del Partit

Popular, en la pesca d’arrossegament. Hem de parlar que ara

mateix, canvia una mica, però hi ha cinc barques de bou que hi

van, quatre de Santanyí i una del port de Felanitx, Portocolom,

perdonau, és el 15% de tota la flota d’arrossegament, més o

manco, perquè deien que van canviant molt. És important, clar

que és important, però parlam d’un 15% d’una flota que és molt

important, és la més important de tota la flota extractiva de

Mallorca, concretament.

Hem de tenir en compte també que amb l’ampliació

d’aquest parc hi ha zones on no es veu afectada per la pesca,

concretament d’arrossegament, perquè són unes zones de molt

pendent, vol dir que no afectaria tota la zona d’ampliació. 

Evident que tendria conseqüències, per això des del primer

moment, des del principi, des de l’inici que es va començar a

parlar d’aquesta qüestió hi ha hagut assegudes i converses amb

el sector per planificar i regular els usos i la gestió d’aquest

parc, o del que seria aquesta ampliació, però hem de dir molt

clar una cosa, que regular de cap de les maneres vol dir

prohibir, vol dir compatibilitzar uns usos, en aquest cas

extractius, amb la filosofia i la finalitat de l’ampliació del parc,

que és la preservació que requereix un parc marítim. 
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És important per a la Confraria de Santanyí, també ho és per

a la Colònia de Sant Jordi, que no s’ha anomenada, en aquest

cas perquè beneficia possiblement la seva flota d’arts menors,

és a dir, de vegades el que no és a una part és a l’altra, no? Però

és una constant de la direcció i sobretot d’aquest govern, de tot

el Govern de les Illes Balears, la total colAlaboració i implicació

des del primer moment, torn a repetir, amb el disseny dels usos

i gestió d’aquest parc.

S’ha de consensuar, per suposat, però tenint en compte

també la legislació vigent i els interessos de les confraries, de

la part ecològica i també de la part recreativa i de totes les

altres parts que puguin estar-hi interessades i implicades en un

ús d’un parc tan important com aquest.

Per això, a més del sector pesquer, hi ha més parts

implicades i totes, totes, s’han de tenir en compte i amb totes

també s’ha de consensuar. Repetesc que aquesta ampliació,

aquesta proposta d’ampliació, respon que hi ha manca de

representació d’alguns ecosistemes molt importants en aquesta

part que ara ja està protegida, com el coralAligen o el maërl que

ja havia comentat.

També torn a repetir, no s’ha de prohibir, no ha d’estar

prohibida la pesca d’arrossegament sinó que s’ha de controlar

i regular per possibilitar la protecció i també per possibilitar la

pervivència d’aquest sistema de pesca, important des del punt

de vista econòmic, molt important des del punt de vista

econòmic dins el sector primari extractiu pesquer.

Entenem que aquesta qüestió l’hem de tenir present tot el

temps, qüestions econòmiques, qüestions del sector pesquer,

però també present l’objectiu de protecció, l’ampliació per

abastar més ecosistemes no presents, un ús i gestió consensuat

entre tots els actors, també l’esbarjo, que no s’ha comentat, i

per això que aquest diàleg sigui constant des del Govern, des de

la Direcció General de Pesca, que és la que du, en principi,

aquesta qüestió.

Nosaltres volem mirar aquesta ampliació del parc amb

amplitud de mires, no només des del punt de vista pesquer, que

repetesc que és important, repetesc que no s’ha de prohibir

exactament o totalment la pesca de qualsevol de les modalitats

allà, afecta per ventura més a arrossegament, i nosaltres per

això, perquè no estam d’acord amb aquesta restricció total de

mires sobre una qüestió tan important per a tots, votarem que

no a aquesta proposició no de llei del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Ara procediríem a la suspensió

de deu minuts. No fa falta, no?

Idò, per fixar posicions i assenyalar si s’accepten les

esmenes té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, aniré de darrera

cap endavant, per anar un poc per ordre. 

Miri, Sra. Oliver, s’ha oblidat de la Confraria de Pescadors

de Palma, que també pesca al voltant del Parc nacional de

Cabrera, per tant, són més barques.

Per suposat que també hi ha altres modalitats de pesca, però

les que es veuran més afectades, i ho vaig encarar en aquest

aspecte, seran les barques de bou, perquè les altres tenen més

facilitat que no les barques de bou. I és una realitat, sigui bona

o dolenta, però és una realitat. Per açò jo vaig presentar aquesta

proposició no de llei, perquè entenia que són els que es veuran

més afectats.

Per una altra banda, estic totalment d’acord amb la Sra.

Sureda que s’intenta dimonitzar una part del sector, o sigui, ni

tothom és tan bo ni tothom és tan dolent, està clar que en totes

les feines podem trobar més gent que té més bones intencions

i gent que no en té tantes, però ja està bé de dimonitzar el

sector, en general, perquè l’únic que volen fer és sortir a pescar,

que és la seva vida i és la seva feina.

També estic totalment d’acord amb el que ha dit la Sra.

Sureda, respecte que moltes vegades els mals de la disminució

de la biodiversitat marina es deuen a temes com el mal que

puguin fer els emissaris de les depuradores. Per tant, moltes

gràcies, Sra. Sureda, perquè em dóna suport.

Pel que fa... pel que ha dit la Sra. Campomar, la passada

legislatura li puc assegurar que nosaltres vam fer feina, de fet

vam fer, vam crear una àrea marina protegida on vam protegir

més de 40.000 hectàrees entre les Illes de Mallorca i Menorca.

I sap que li dic? Va ser amb el consens del sector pesquer, en

mà, junts, asseguts a una taula, i no ens vam moure fins que no

vam arribar a un acord. Per tant, no digui que la passada

legislatura no... o que el PP no creu en la protecció, perquè sí

que hi creiem, l’únic que... allò que sí consideram que és

primordial és que sigui amb el consens dels que directament hi

estan implicats i que directament viuen del que extreuen de la

mar. 

Després, Sr. Morrás, es pot compatibilitzar la gestió

mediambiental, però també l’econòmica. Vull dir, és que... jo

he posat l’exemple del tema del transport de mercaderies

perquè òbviament és molt important. I si a causa de l’ampliació

ha de fer una volta més grossa, quines repercussions

econòmiques pot tenir? Anirà sobre els ciutadans perquè

hauran de gastar més benzina, es torbaran més, i açò té unes

repercussions econòmiques cap a qualsevol sector i cap a

qualsevol ciutadà, perquè açò implicarà que tal vegada el preu

de mercaderies perilloses, del gasoil o del gas natural,

augmentin, vull dir, una cosa tan senzilla com açò.

Els pescadors ja hi fan feina, els pescadors fa una sèrie de

setmanes van presentar una sèrie d’aturades temporals, perquè

ells viuen de la mar i necessiten tenir recursos i en són

conscients. Per tant, no... perdó, dimonitzeu més perquè..., o

sigui, els pescadors de fa uns anys no són els mateixos, són més

conscients que han de conservar el medi marí perquè si no se’ls

acabarà la feina.

I per últim, volia dir, em sap molt de greu, Sra. Tur, dir-li

que dilluns em vaig reunir amb els pescadors i em van dir tot el

contrari, em van dir que havien demanat que a aquesta comissió
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tècnica que vostè ha anomenat, que havien demanat

expressament entrar a aquesta comissió, i els ho han denegat

totes les vegades. Estan desesperats, estan desesperats, i està

clar, tenen veu al patró... perdó, tenen veu al Patronat de

Cabrera, o sigui, una cosa no lleva l’altra, però aquest grup de

treball s’està veient..., i ho sé perquè m’ho van dir, i no els han

deixat entrar, almenys els d’aquestes tres confraries de què jo

he parlat, que són els directament implicats.

Vull dir, açò..., jo, seriosament, em sap molt de greu que

dimonitzin una altra vegada...,i perdonau-me, insistir en aquest

tema, perquè jo el que he volgut dir amb aquesta proposició no

de llei és que es faci amb consens, que se’ls tengui en compte.

Que no són del tot els actors principals i que hem de tenir en

compte les organitzacions ecologistes? Per suposat, però... o

sigui, a ells els hi va el pa, el pa de cada dia, i què faran

aquests... els que tenen més de 50 anys? Què poden tenir una

nova vida o una nova feina? És molt difícil, tot és..., no és

impossible, però és molt difícil.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular, i em sap molt

de greu, Sra. Tur, en primer lloc no acceptam la primera

esmena, perquè, com vostè mateixa ha dit, per la mateixa

literalitat entenem que és la que el grup parlamentari vol dur a

votació. I quant a les altres dues, entenem que no són objecte

d’aquesta proposició no de llei perquè és un tema molt

específic i ara, per tant, parlam de Cabrera, no de polítiques

envers el sector primari o el sector primari pesquer. Per tant...,

açò és el que volia dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Entenc, idò, que no accepta

cap esmena. 

Doncs passam a la votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 9582/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 5; vots en contra, 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 9582/15, relativa a consens en l’ampliació del Parc

nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera.

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

Moltes gràcies.
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