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EL SR. PRESIDENT:

Bé idò començarem la sessió. Bones tardes senyores i

senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer lloc,

demanaria si es produeix cap substitució?

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David

Martínez Pablo substitueix Aitor Morrás.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, Partit Popular, Biel Company substitueix Álvaro Gijón.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Compareixença RGE núm. 3102/16, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Mixt i aprovada per la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial, del conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar

sobre la política pesquera del Govern i la gestió de les zones

marítimes protegides.

Doncs passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia

d’avui, que consisteix en la compareixença del conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada pel Grup

Parlamentari Mixt, per tal d’informar sobre la política pesquera

del Govern i la gestió de les zones marítimes protegides.

Assisteix el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca, Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat del Sr. Joan

Mercant, director general de Pesca i Medi Marí, i del Sr. Josep

Maria Ferrà, cap de gabinet.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca, per tal de fer l’exposició oral. Sr. Conseller té la

paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Primer de tot

disculpar-me pel to de veu, perquè estic un poc constipat, si

algú no entén alguna cosa, ho repetiré.

Bàsicament la compareixença l’estructuraré entre els quatre

punts, els quatre blocs en què es va formular, és a dir, donar a

conèixer les actuals prioritats del Govern, conèixer l’estat de

les pesqueres, conèixer l’estat del tema de l’ampliació del Parc

Nacional de Cabrera i referent a l’estat de com es troba la

reserva marina d’es Freus.

Començam pel primer punt del bloc, donar a conèixer les

actuals prioritats del Govern de les Illes Balears pel que fa a la

gestió de l’activitat pesquera d’arrossegament i artesanal, així

com les mesures de suport al sector.

En general, hem de dir que nosaltres estam orientats en les

nostres polítiques de pesca, en la mateixa línia que la Comissió

Europea, com no podria ser d’una altra manera, enfocant totes

les nostres polítiques cap a la sostenibilitat econòmica,

sostenibilitat social i ambiental d’aquesta activitat pesquera,

com estableix el Reglament 1380/2013. Intentam assegurar un

subministrament d’un producte de qualitat, amb totes les

garanties de sostenibilitat. Amb aquest equilibri, amb el qual

nosaltres definim totes les nostres polítiques i tots els nostres

esforços, amb unes captures sostenibles, amb qualitat i una

rendibilitat del sector per aconseguir la sostenibilitat de les tres

potes: conservació, la part econòmica i la part social.

Evidentment aquest objectiu de sostenibilitat, les directives

europees el marquen per al 2020, tenir marcat aquest horitzó de

polítiques per garantir la sostenibilitat de les pesqueres i també

d’eliminar el tema dels descarts, anar reduint-ho, intentam el

que es diu MSI, és a dir, rendiment màxim sostenible de les

nostres pesqueres. Amb aquesta filosofia de política pesquera

comuna és amb la que ens fixam, amb aquests plans de gestió

de les diferents pesqueres és on hem de fer feina, allà on en

aquests plans de gestió de les diferents pesqueres intervenen

tots els actors vinculats: pescadors, ONG, administració, allà on

es pot produir aquest diàleg per definir com ho volem fer. Ara

mateix dins aquests plans de gestió d’arts menors de tirada

tradicionals, que va dirigida especialment al jonquillo, com a

un exemple de com hem de fer les coses, de cap on ha d’anar

el camí; tendríem la llampuga; el tema de la llagosta, pesca amb

encerclament que hauríem d’anar seguint aquest mateix horitzó

dels plans de gestió.

Una segona qüestió, parlam del suport a la política que es

du per part del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,

on es demana la reducció de l’esforç pesquer en els caladors

del Mediterrani, on intentam reduir aquest esforç pesquer per

dues coses: garantir la viabilitat econòmica del sector i la

viabilitat de les pesqueres. En aquesta línia, amb aquesta

política de reducció d’esforç, d’extinció de l’àrea d’estadística

geogràfica de les Illes Balears, amb la reducció de les

excepcions que ara mateix proposa de fondàries i de distàncies

a terra de l’arrossegament, estam completament d’acord i fem

feina amb el ministeri per impulsar aquestes mateixes línies.

Una tercera prioritat, evidentment tendríem tota la política

de reserves marines, amb les quals hem de fer un esforç

significatiu. Podem anar centrant un poc el tema, el tema de

gestió de l’arrossegament artesanal. De l’arrossegament

artesanal m’agradaria destacar les aturades biològiques que

hem fet aquest hivern, amb un considerable èxit. Les dades que

tenim ara mateix amb aquest sistema que hem fet d’aturades, on

aturaven un terç de les barques d’arrossegament cada dia, un

dia ens permetíem mantenir en el mercat l’oferta de peix, però

a la vegada reduir l’esforç, hem aconseguit, o estimacions

donen que almanco hem incrementat el benefici i s’ha reduït la

càrrega i l’esforç pesquer; l’esforç pesquer s’haurà reduït en un

15%, aproximadament, i sabem que ha incrementat el benefici,

simplement per la venda directa de peix, un 4%. Per tant, creim

que aquestes dades que manejam poden tenir que aquest tipus

de pràctiques té èxit i podem continuar com a una fita

aconseguida aquests dies.

Evidentment, en la pesca artesanal estam també en

converses, en la mateixa línia, amb el ministeri, el ministeri ens

ha posat com a exemple les Illes Balears en diferents

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603102
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oportunitats i dins la proposta també de reduir els dies

d’activitat de la pesca recreativa. Per tant, en aquestes línies

estam bàsicament alienats amb el que fa la posició espanyola a

nivell europeu també. 

A nivell normatiu desenvolupam, avui hem presentat que el

divendres s’aprova el Decret de diversificació de l’activitat

pesquera, que jo crec que marcarà un abans i un després, on

generarà unes rendes complementàries per al sector pesquer;

bàsicament el que permetrà és oferir tot un seguit d’activitats,

el turisme mariner, per tant, es podran embarcar turistes amb

els pescadors per fer una visita, per conèixer l’activitat, el que

fan, per conèixer la llonja, com a una excursió. O també el

turisme de pesca, veure i participar d’una activitat pesquera, és

a dir, veure com posen les nanses per pescar llagostes. O també

les visites a tota l’aqüicultura. Per tant, creiem que aquest

decret que genera activitats complementàries a la pesca, pot

generar ingressos extraordinaris al sector, que tendran una

repercussió, per una banda, reduiran l’esforç i per l’altra

incrementaran la rendibilitat econòmica. Dir que aquest decret

es dirigeix especialment als professionals.

També desenvolupam el Decret de regulació del

desembarcament i primera venda, traçabilitat i control dels

productes pesquers. És molt important, és a dir, ja ens trobam

en una fase prou avançada, el que volem és poder permetre

aquesta primera venda a llocs on ara mateix no es pot dur a

terme, emprar tots els automatismes per poder descarregar a

punts on ara mateix no es pot descarregar, però garantir alhora

la traçabilitat del peix que és molt important. Per tant, permetre

la venda a particulars, permetre el desembarcament a llocs on

ara mateix no es pot produir, però sobretot donar les garanties

de traçabilitat i pesatges; amb aquests sistemes de pesatge, fins

i tot pesatge automàtic, és a dir, on no hi haurà físicament... -

bones tardes.

També fem feina amb el Decret de regulació del busseig

professional, amb la modificació dels requisits per a l’obtenció

del certificat de professionalitat i amb un Decret de pesca

sostenible, és a dir, de marcar quins són els criteris per poder

certificar que aquesta pesca s’està duent. Evidentment, també

seguim fent feina amb les línies de millora de la

comercialització, hem de fer feina per aconseguir uns millors

preus i així poder reduir l’esforç; millor preu, millor control,

tenim experiències per exemple dels marcatges a les llagostes

a Eivissa, va donar uns resultats l’any passat molt bons, on va

aflorar moltíssima llagosta. Aquest marcatge permet al mercat

distingir una comercialització correcta d’altres tipus de

comercialització i ens permet aconseguir bons preus. Per tant,

crec que amb aquesta línia que es va començar a Eivissa, hem

de seguir fent feina amb altres espècies i a altres illes.

El fons pesquer, el FEMP, que serà una peça clau,

desenvolupam ara les bases reguladores per poder treure les

convocatòries i poder desenvolupar aquestes tasques. Creim

que és importantíssim que s’aprovi aviat i així podrem ajudar

les confraries i fer tot aquest tipus de mesures.

Fem feina en tema de formació, consideram que la formació

en tema de pesca és molt important. Ara mateix es du a terme

formació bàsica de seguretat, 4 cursos a Mallorca; operador

restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima, es

fan 2 cursos; embarcacions de supervivència i bots de rescat no

ràpid, 2 cursos; formació bàsica en protecció marina, 1 curs;

patró local de pesca, 2 cursos, 1 a Formentera, el de

Formentera serà pel setembre; patró local de..., perdó, ja ho he

dit això, patró costaner polivalent, 1 curs a Eivissa, i mariner

pescador, en línia, que es fan 2 cursos a totes les illes ara

mateix.

I evidentment els objectius, com deia també, la nostra

política és la traçabilitat del producte, des del moment que surt

de la mar fins que arribi a la peixateria, o als restaurants, hem

de poder fer aquesta traçabilitat, un dels objectius que a través

del FEMP podrem desenvolupar és aquesta traçabilitat que és

una de les nostres inquietuds. 

El bloc número 2, se’m demanaven per conèixer l’estat de

les pesqueres de les Illes Balears i el grau de compliment de les

directives europees. Si em permeten dir, parlaríem que ara

mateix el 94% de les pesqueries del Mediterrani es troben en

mal estat, segons la Unió Europea. Estam, segons el Llibre

vermell, tot i que sembla contradictori, hem passat d’unes 62

espècies amenaçades a 54. Hem d’entendre que hi ha espècies

comercials, de les 200 espècies que es poden pescar aquí a les

Illes Balears, n’hi ha unes en conjunt que són més comercials,

les que estarien pitjor, en una situació més greu a nivell

comercial, serien el lluç i el moll, que estarien quasi a punt de

la sobre explotació. Bàsicament tenim les dades sobre el moll,

el lluç, el maire, la gamba blanca, la roja i l’escamarlà, que són

dades que facilita el ministeri.

Evidentment aquesta preocupació manifestada per tal del

control sobre aquesta activitat pesquera sobre zones extingides

hem de dir que tenim la coordinació a través de les caixes

blaves, per tant podem determinar en qualsevol moment on es

troben aquestes embarcacions professionals, i per tant el

control és directe i no es produeixen..., a nivell de tecnologia

electrònica ens permet saber en cada moment, quan hi ha una

incidència, on era aquella embarcació i si ha complit o no ha

complit aquestes restriccions d’aquella àrea protegida.

Específicament colAlaboram amb la Guàrdia Civil, a les

reserves marines amb els vigilants, també amb el servei de la

Direcció General i amb el ministeri per controlar les normatives

europees. Amb aquests mitjans de què disposam feim complir

aquesta normativa i l’anam aplicant el millor que podem.

En un tercer bloc se’m demanava per conèixer l’estat en què

es troben les negociacions de pescadors o pel que fa a

l’ampliació del parc nacional marítim terrestre de Cabrera. He

de dir que avui matí s’ha produït al patronat recordar o

convidar tots els assistents a participar en les activitats del vint-

i-cinquè aniversari de la declaració del parc nacional, que es

produirà el proper dia 29. Ara mateix està en fase de tramitació

a Madrid, estam demanant l’ampliació d’aquest espai i estam

discutint en el patronat com s’ha de dur a terme aquesta

ampliació amb el diàleg entre sectors. Cal recordar que els

pescadors i la Direcció General de Pesca estan representats en

el patronat de Cabrera. El director general de Pesca i el director

general de Biodiversitat es varen reunir amb els pescadors de

Santanyí per explicar un poc con estava la situació. Clar

recordar que de les 43 embarcacions de barques de bou de les

Illes Balears 5 podrien estar operant ara mateix, entre 5 i 4

operarien dins l’àmbit de la possible ampliació del parc.
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Pel que fa al darrer punt, conèixer l’estat en què es troba la

reserva marina d’Els Freus, he de dir que ara bàsicament es

produirà..., el tema de vigilància és la prioritat que ens

preocupa més, hi haurà una vigilància coordinada, estam

parlant amb el Consell de Formentera perquè tenen

competències també en pesca, per tant aquesta coordinació per

sumar els esforços de vigilància. A més també dins l’espai

natural protegit, dins el parc, també s’incrementarà la

vigilància, per tant estam intentant generar aquestes sinèrgies

amb els recursos de què disposam, a més que ens convé, crec

que serà la primera reserva que farem el seguiment de com

estan els estocs, és important tenir les dades de com estan

evolucionant els estocs de pesca dins aquesta reserva per poder

decidir què en feim. I també he de dir que dins la tramitació de

la creació de la reserva Dragonera hi ha la recuperació de la

zona integral de S’Espardell, que es recuperaran 200 hectàrees

com a zona integral de protecció, que ja aquesta està en tràmit

i en el proper consell pesquer s’aprovarà aquesta reserva

marina i seguirem amb la tramitació.

Evidentment quan he dit que (...) la tramitació del CEM, a

través del CEM tenim previst articular els seguiments

d’aquestes reserves marines; la idea, l’objectiu són tres reserves

marines cada any tenir el seguiment dels estocs, i intentarem

incorporar al sistema de vigilància de reserves un conjunt de

noves embarcacions per poder dur a terme la tasca.

Com que hi ha hagut gent que m’ha dit que tenia vols i

havien de partir prest he intentat fer una intervenció breu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva intervenció. Ara

procediríem a la suspensió de la sessió per un temps de 45

minuts. Per tant els demanaré si fa falta o podem continuar.

Continuam.

El Sr. Conseller contestarà globalment. Per tant té la paraula

el Grup Parlamentari Mixt. Sra. Diputada Sílvia Tur, té deu

minuts. Moltes gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bona tarda. Evidentment agraesc, a

part de saludar a totes les diputades i els diputats, agraesc la

presència del conseller i també del director general de Pesca i

del cap de gabinet de la conselleria. 

Li agraesc també l’esforç que ha fet per ser sintètic, i ho ha

estat tan, tan, tan que pràcticament m’ha resultat impossible

d’entendre algunes de les explicacions que ha donat, però bé,

intentaré ser jo també sintètica i demanar aclariment sobre

alguns punts. Concretament intentaré només fer-ho amb l’ordre

que vostè ha intervingut. Pel que fa a la política global del

Govern respecte de reserves marines, sí que m’agradaria un poc

més de detall, és a dir, a banda del que pensin fer estrictament

per Els Freus o d’allò que es pensi fer pel que fa al parc

nacional de Cabrera hi ha previstes altres ampliacions i en

quines d’elles estan treballant?, si és que realment n’hi ha

alguna de prevista.

Pel que fa a tema d’activitat d’arrossegament em preocupa

també d’una manera bastant important l’activitat de la pesca

d’arrossegament, sobretot dels gambaners que vénen de llevant,

que sobretot estan pescant molt a prop d’Eivissa i Formentera,

i m’agradaria saber en aquest sentit quins són els mecanismes

que té el Govern de les Illes Balears per actuar quan hi ha

ingerències en aigües interiors de les Illes Balears per part de

flotes de la comunitat llevantina, en aquest cas, que és d’on,

segons tenc entès, procedeixen en la majoria de les ocasions.

M’interessa també que m’aclareixi un poc més sobre dos

decrets. Vostè ha parlat d’un decret que no he pogut llegir el

títol, em sap molt de greu, però un decret que teòricament té

per ob jecte  permetre realitzar algunes activitats

complementàries que trob que s’han de potenciar amb uns certs

paràmetres, i que m’agradaria que ens explicàs un poc millor i,

sobretot, quan tenen previst aprovar-lo i si tenen previst donar-

lo a conèixer als consells insulars i negociar-ho conjuntament

amb ells. De la mateixa manera també em referiria al decret de

regulació de busseig professional.

Finalment, anant a Cabrera, m’interessa si ens pot aclarir un

poc més aquesta situació perquè, clar, d’una banda sabem, pel

que hem vist també pels mitjans de comunicació, que d’una

banda el Govern està treballant en l’ampliació de Cabrera amb

el ministeri, però paralAlelament hi ha un patronat que està

treballant en una proposta d’ampliació. Per tant què preval?,

preval la feina del patronat?, preval la feina que està fent la

conselleria?, i fins a quin punt aquestes dues feines s’estan

treballant d’una manera coordinada, que entenc que sí però

m’agradaria que vostès ens ho explicàs, i que també expliqui

quina és l’ambició del Govern de les Illes Balears quant a

ampliació, quant a superfície d’ampliació, millor dit.

I ja per acabar, tornant al tema d’Els Freus però fent-ho més

extensiu, Sr. Conseller, quins són..., és a dir, en quin

percentatge creu vostè o amb quin nombre d’efectius creu vostè

que el Govern de les Illes Balears està per davall de les seves

necessitats pel que fa a la vigilància de tots els espais marítims

protegits, concretament de totes les reserves marines que tenim

actualment?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, bé, ens ha fet una explicació

de les coses que efectivament li demanàvem; ha perdut o ha

invertit molt més temps en el punt primer, que és un poquet el

que està pràcticament estructurat i que s’hi ha fet feina sempre

des de fa bastant de temps. Jo si de cas seguiré la mateixa

estructura per fer-li quatre comentaris i també demanar-li un

parell de cosetes.

Ha dit que faria feina en una sèrie de decrets, si no ho he

entès malament; són aquells decrets que desenvolupen la Llei

de pesca que es va fer aqueixa passada legislatura; si no ho he
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entès malament tenen el decret de diversificació pesquera a

punt ja, per a aquest divendres, em sembla que ha dit, per

aprovar-lo, si no ho he entès malament, amb el turisme mariner,

amb la pesca turisme, aqüicultura, etc. I després ha parlat d’un

decret que crec que també és molt important i que convendria

-ho sap bé el director general, perquè hem estat parlant-ne

durant molts d’anys, no l’anterior legislatura sinó des de fa deu

anys que es parla, almenys deu o dotze anys, d’aquest

assumpte-, que és el decret de primera venda de les

produccions que arriben als diferents ports, i que com bé sap

vostè el gran problema que tenim aquí és que hi ha una

organització de productors que és la que aglutina pràcticament

el 90 i busques per cent de les barques de pesca, on tenim uns

problemes traient Palma a fora, que és la que ho demana

sempre, que hi hagi un punt de venda, tenim problemes allà

on..., bé, els pescadors moltes vegades el que feien o que han

intentat fer sempre és vendre directament al punt que tenen allà

a cada port. 

Crec que el problema només és un, i és que la venda es faci

davall el paraigua de l’organització de productors; en

definitiva, evitar que hi hagi venda que es faci de forma

irregular, amb la qual cosa jo crec que és important treballar en

aquest tema i treballar a més amb un sentit de defensar

l’organització de productors, per una senzilla raó: que aquí el

que es pensa que és més viu de tots ven el peix bo quan arriba

amb la barca i el peix que no és tan bo, que no té sortida,

l’envia cap a Ciutat. Això ha passat ara i ha passat fa molt de

temps. Hauríem d’intentar, primer, que hi hagués una venda,

que la venda estigués tota estadísticament reflectida; això

després et juga una mala passada quan te’n vas a Europa perquè

les estadístiques et marquen la quantitat de pesca que tens i si

tu demandes després segons quines coses, et diuen que no

poden ser perquè has pescat tants de quilos. Crec que aquí és

important fer-hi molta de feina, igual que amb la resta.

El tema de la política de millorar preu, va tot enllaçat, crec

que la sostenibilitat ha de passar per aquí, és a dir, hem de

cercar la sostenibilitat mediambiental, però la sostenibilitat

mediambiental hi serà o posant-hi molts de recursos des del

Govern, des de la Unió Europea, des de Madrid, o fent que hi

hagi més preu i el més preu es fa amb una sèrie de variables, i

vostè també n’ha comentat una amb la qual nosaltres estam

totalment d’acord, amb les aturades biològiques que el que fan

en certa manera és repartir un poc.., en aquest moment el que

havien fet sempre ha estat repartir un poc la fam, perquè

tampoc no és que hagin donat molt més benefici a tot el sector,

però almenys eviten que hi hagi confluència de massa gènere

dins els mercats.

Per tant, nosaltres amb aquest primer punt, tot el que siguin

les mesures que vostè ha comentat, que les coneixem

perfectament perquè en algunes d’aquestes hem contribuït que

fossin damunt la taula avui, crec que amb això hi hem d’estar

d’acord i el que li hem de demanar és que no es perdi gens de

temps, sinó que es posi damunt la taula, és a dir, que són coses

que ja, de fet, hi haurien d’estar damunt.

El tema de cursos de formació, també és un tema

complicadet, que sempre tenim cursos que aquí no es poden

fer, diferents illes, que després s’han de desplaçar, i que

qualsevol esforç que també es faci en aquesta línia creiem que

és correcte.

Bé, després, en el punt 2, de conèixer l’estat de les

pesqueres, bé, ha estat molt breu, però també n’hi ha prou per

dir que més o manco en línies generals la situació, i almenys les

informacions que tenc del mateix sector, és que la cosa no està

com de vegades es vol vendre des de determinades

organitzacions, és a dir, que hi pot haver una cosa que estigui

a punt de sobreexplotació, com deia vostè, del lluç o el moll,

però que en condicions generals la mar es regenera molt més

aviat del que alguns diuen i tampoc no ens trobam en una

situació com per estar en alarma. Sí que és vera que s’ha de

seguir fent feina sempre en tot el que sigui conservar l’estat de

les nostres pesqueres i els més interessants, sens dubte, sempre

han estat els mateixos pescadors, perquè són els que viuen

d’això.

Respecte d’això, també..., no és aquí, però convendria

conèixer què passa a algunes zones on el sector demana un pla

de gestió, com pugui ser tota la zona de Capdepera entre

Menorca, i a veure també com tenim tot això, el ministeri

també hi havia d’intervenir i la veritat és que no sé exactament

com està, no sé si vostè ens podria donar un poc d’informació.

Ha comentat vostè un conveni amb la Guàrdia Civil o que

fan feina amb les diferents administracions, crec que l’han

d’explotar molt més aquests convenis que nosaltres els

deixàrem firmats amb la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil de la

mar té tota una sèrie de recursos que, enllaçant també amb el

que li demanava la Sra. Tur, de veure si aquests recursos que té

vostè són suficients, evidentment no ho són, per vigilar amb

unes condicions com voldríem tots, però amb el que té crec que

potenciar que la Guàrdia Civil, amb els costos que vostè pugui

ser capaç de gestionar, doncs l’ajudi en aquestes tasques que ha

fet sempre, i que hi ha un conveni, com dic, firmat entre el

Govern balear i l’Estat espanyol, precisament per poder

desenvolupar, crec que aquí també hi tendria molt a fer, i em

consta que, a més, el cos de la Guàrdia Civil està totalment

interessat a colAlaborar i ajudar, tant aquí amb control de les

pesqueres com en vigilància de Cabrera, etc.

Pel que fa a Cabrera, també, almenys... almenys fa vuit o

nous anys que es parla en el Patronat de Cabrera de l’ampliació

del parc, almenys, cinc, sis... cinc..., sis o set almenys, almenys,

perquè jo tenc les actes on queda reflectit aquell debat dins el

mateix patronat.

És vera que hauríem de veure o hauríem de començar a

aclarir quina seria l’ampliació que la conselleria creu que hi ha

d’haver, perquè aquí hi ha des d’algú que parla de multiplicar

per deu les hectàrees del Parc Nacional de Cabrera fins a algú

que parla de mantenir-ho així com està, i entre i entre hi ha uns

estudis que estaven acceptats pels tècnics de la seva conselleria,

que tal vegada deien que hi havia una ampliació molt més

lògica i que s’hi podria anar.

Jo, en aquest cas, l’únic que li voldria dir és el de sempre,

és a dir, ampliar per ampliar i per quedar bé i penjar-se una

medalla, no està bé, crec que no hi hem d’entrar, crec que s’ha

de consolidar el que té i hi ha molt per consolidar. Jo li llegesc

un WhatsApp de fa una sèrie de mesos d’un agent de medi
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ambient que vostè té allà, i diu: “Bon dia a tots, después de

estar diciembre y parte de noviembre sin agentes de

medioambiente en Cabrera, a partir de mañana entramos dos

de golpe. Cambian los partidos, pero la mala gestión se

mantiene eternamente”. Evidentment, no era una persona de les

que em lloàs a mi contínuament, sinó tot el contrari, quan em

tocava ser aquí, però... què li vull dir? Això s’ha de mirar. 

Ahir vostè va haver d’utilitzar un helicòpter per treure la

gent de Cabrera, perquè hi havia vent, però tampoc no té el PN

de Cabrera, el PN és el Parc... -ho dic perquè ens entenguem-,

el parc..., la barca que es diu PN Cabrera, ho dic per la gent

que no coneix el tema...

(Rialles)

...nosaltres li diem el PN Cabrera, idò el té també espenyat

i és impossible sortir amb les pneumàtiques, ha tingut les

barques pneumàtiques de vigilància espenyades durant una

temporada. Què vull dir amb això? Té molta feina a fer

internament; que són coses que passen, que passen de forma

normal a Cabrera, però que abans d’envestir segons quines

ampliacions, que no sé si tendrà pressupost o no, m’agradaria

veure-ho, si té pressupost per envestir-ho, endavant; però si no,

protegir per protegir, el que faria tal vegada fins i tot seria... o

ampliar només per una cosa de penjar-se medalles, tal vegada

no seria el correcte i sense cap dubte, si es decideix anar aquí,

que em consta que es fa, dins el mateix patronat s’ha de fer amb

el total consens amb el sector afectat, en aquest cas amb la

pesca, que des de fa molts d’anys pesca allà dins i els esforços,

de fet, es mantenen... vull dir, la quantitat de peix es manté i en

alguns casos fins i tot hi ha problemes de tenir més peix o més

espècies de les que toca.

En definitiva, no sé el temps que duc, però tampoc no crec

que em falti molt, jo aniria cap aquesta vigilància coordinada

a la qual ha fet menció per al tema d’Es Freus, pel tema de la

Marina d’Es Freus que la tenguem en compte, perquè a més

crec que serà una de les coses més importants que farà vostè

com a conseller si aconsegueix articular aquest pla coordinat de

vigilància, i només passa pels seus agents de medi ambient i

també per la Guàrdia Civil, són els únics que realment dins la

mar poden fer cosa. Entrar aquí enmig altra gent de consells

insulars, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, de Formentera,

no hi poden fer res, no hi tenen potestats sancionadores ni res

de tot això, per la qual cosa els que realment poden fer un bon

control i tenen aquesta potestat, sens dubte, són el cos d’agents

de Medi Ambient i el cos de la Guàrdia Civil.

En aquesta línia crec que hi té molta feina a fer i si

aconsegueix...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Company, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... -vaig acabant-, si aconsegueix d’alguna manera

desenvolupar aquest conveni que té haurà fet una gran feina o

almenys això és el que veiem des del nostre punt de vista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors

diputats. Agraïm la proposta que ha fet la diputada Silvia Tur,

de Gent per Formentera, de demanar la compareixença del Sr.

Conseller per parlar i debatre sobre un tema que trobem que és

molt interessant.

L’hem dividit per al debat en dues parts: una part seria la

política pesquera del Govern, que ja ho ha explicat molt

suscitament, però el que diu la normativa, el que diuen els

objectius de la Unió Europa, que és per on hem d’anar, el que

està establert i el que diu la llei. I per una altra banda, la part de

la gestió de zones marines protegides.

Bé, després de la intervenció de la Sra. Tur, com del Sr.

Company, ens han sorgit alguns dubtes i voldríem que ens

pogués donar més informació. 

Tot el que fa referència a la política pesquera, ens ha quedat

clar el que ha dit i no tenim més preguntes, així com la

informació que ens ha donat de l’estat de les pesqueres a les

Balears, i tenim un dubte sobre l’ampliació del Parc Nacional

Marítim de Cabrera, de quin seria el termini previst ja que du

tants d’anys, a veure si ho fem en un temps raonable i sé que

serà complicat, però saber un poc quin termini o quines passes

hi ha per endavant.

Passaré a la part de gestió de zones marítimes protegides,

que entenem que és més... les reserves marines que són

competència del Govern balear i a més també hi ha espais

naturals marítims que trobem que, ja que debatem d’aquest

tema, a veure si podríem parlar un poc més d’aquestes zones

que també trobem que estan afectades per la pesca i per

aquestes activitats.

Quant a la reserva marina d’Es Freus a què feia referència

la Sra. Tur, bé, hem cercat informació i es va fer un anunci el

9 de desembre de 2015 que es tornaria a la superfície que hi

havia; no sabem si ja s’ha aprovat el decret de modificació, i

era, bé, si ens podia donar informació en aquest sentit.

I bé, no sé si tindrà les dades aquí o almenys una visió sobre

la situació en què es troba la resta de reserves marines, si estan

en bona situació, en dolenta, i sobretot pel que fa referència als

mitjans de vigilància i control, que és una cosa que sí que ens

preocupa crec que a tots els partits polítics o grups

parlamentaris aquí representats, i crec que a la ciutadania. No

diré totes les reserves marines que hi ha a les Balears, però bé,

si el Sr. Conseller té alguna..., alguna reserva marina que tengui

aquests problemes d’inspecció i de control i que vulgui dir.

Dins zones marines protegides trobem els LIC, els llocs

d’interès comunitari marins, i bé, volíem demanar si es fan

tasques d’inspecció i control dins aquests llocs o si té previst

algun pla en aquest sentit. 
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I bé, també es va parlar fa un temps de la declaració de

Tagomago i dels illots de llevant com a reserva natural i

marítima, i volíem saber en quina situació es trobava aquesta

declaració.

I ja per últim volíem demanar al Sr. Conseller, en l’àrea

marina del parc natural d’Es Grau, a Menorca, sembla que no

hi ha mitjans per fer la vigilància de pesca submarina en

aquesta àrea, i quins plans o quines mesures es podrien fer des

de la seva conselleria per llevar aquest problema que hi ha de

vigilància i quins mitjans es podrien fer per donar aquesta

solució. I també si té previst o quines mesures..., o bé, si té

previst o quines eines administratives té previstes dins aquesta

àrea marina del parc natural per regular l’aprofitament pesquer;

està encara pendent de fer el Pla sectorial d’aprofitament

pesquer des del Pla d’ordenació de recursos naturals del parc

(...), que són quatre anys des del 2003 i el 2007, bé, i ara

mateix encara no ho tenim i no sé si ho tenia previst des de la

seva planificació o si tenia prevista una altra alternativa, com

podria ser declarar la reserva marina. És un tema com la petició

que li ha fet la Sra. Tur de si té previstes més zones d’ampliació

de reserva o de noves reserves marines a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No tenc preguntes per al conseller. En tot cas volem agrair

la presència tant del conseller com del director general.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ens falten dos grups

parlamentaris, El Pi i MÉS per Menorca. Passarem al Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyors diputats i

diputades. Volem agrair la vostra intervenció y ahora

comenzaré con la mía.

En cuanto a las prioridades que has explicado que tiene la

conselleria en política pesquera estoy totalmente de acuerdo

con las que has explicado, y mi primera duda que quería

plantear es sobre los paros biológicos que has explicado.

Bueno, las reservas marinas son un instrumento eficaz de

conservación de los recursos pesqueros, y corresponde a la

conselleria establecer cuotas de captura o vedas temporales, y

has explicado que en las reservas marinas habías establecido

paros biológicos, y la pregunta cuál sería tu valoración sobre

estas paralizaciones temporales de la flota pesquera.

Otro de los puntos que quería aclarar es que consideramos

que uno de los objetivos de la conselleria debe ser evitar al

máximo la venta ilegal y furtiva, y para conseguirlo has

comentado que en Ibiza se habían marcado las langostas, y la

pregunta es si está previsto marcar más especies tal como se ha

hecho en Ibiza, y si es así en qué plazo de tiempo tenéis

previsto llevar a cabo esta medida.

El tercer bloque es sobre normativa. Se ha hecho referencia

al decreto de diversificación de actividad pesquera, que me ha

parecido interesante que las personas que ejercen esta actividad

puedan generar actividades complementarias a la pesquera, y

la pregunta era, también como ha hecho Silvia Tur, la

compañera Silvia Tur, cuándo está previsto que entre este

decreto en marcha, y también una duda que se me ha planteado

es si habéis considerado que puede haber algún tipo de

problemática con las empresas que ya generan actividades

complementarias diferentes a la pesca, o si serán

complementarias y se podrán diversificar y llevar a cabo sin

ningún tipo de problema.

Y por último, la última pregunta que tenía es referente al

número de personas en el que se redujo la pasada legislatura el

personal destinado a vigilancia de las reservas marinas, y qué

consecuencias ha traído esta reducción de personal.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Doncs passarà a contestar el

Sr. Conseller Vicenç Vidal. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Primer de tot vull disculpar-me si he estat..., Sra. Diputada,

disculpi vostè, disculpar-me si he estat molt concís. He intentat

ser breu perquè no em trob molt fi i per tant un intenta fer més

via quan no està molt fi, va per feines. Intentaré ser més clar i

donar més explicacions. Disculpi si en qualque moment no s’ha

entès.

El tema de les reserves marines crec que és un tema clau i

un tema estratègic. Com vaig explicar quan vaig comparèixer

aquí crec que les reserves marines s’han de fer amb uns criteris

biològics, amb uns criteris d’allà on el recurs es pot recuperar

amb més capacitat, és a dir, a tots ens agradaria (...) una feina

de lobby per part d’entitats ecologistes que estan fent molt bona

feina, de donar i posar en valor les reserves marines, jo crec

que tothom, d’aquelles reserves marines que han funcionat molt

bé, tothom estima aquesta figura, tothom ha vist l’efectivitat

d’aquestes figures de protecció. Jo crec que per exemple a

ningú no s’escapa que la reserva de Cala Rajada, tant

l’autonòmica com l’estatal, ha tengut molt bona feina i ha

tengut uns resultats molt bons, que per al sector han estat molt

bons, i per tant és normal que la gent en demani més, però crec

que ha de respondre a una planificació de conjunt, de saber

quantes reserves volem, on podem tenir més èxit i quina

capacitat de gestió tenim.

Ara mateix estam fent front a la creació de la reserva de

Dragonera, perquè Dragonera ha estat la primera pràcticament,

perquè és aquella de qual ja tenim dades. Dragonera s’utilitzava
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com a lloc on es prenien les dades de referència per comparar

amb El Toro; per tant tenim les dades biològiques que ens

permeten que aquesta sigui la primera reserva a què feim front.

En aquesta reserva ja dins aquest mes, mes i mig, es produirà

el Consell Pesquer, on es presentarà al sector la reserva, on

s’aprovarà per part del sector, i després s’acabarà la tramitació

d’aquest decret de la creació de la reserva de Dragonera. En

aquest decret és on tenim posada la recuperació, com havia dit,

de l’anunci que vaig fer de S’Espardell, de recuperar aquesta

zona de protecció màxima que s’havia llevat per coincidir amb

la protecció del parc. Per tant aquí és on farem més feina.

Amb la política d’arrossegament de les barques de bou ja li

ho he dit, jo crec que hem de valorar com un èxit les aturades

biològiques de la flota d’aquí, de les Illes Balears, que han anat

fent torns d’una forma organitzada per no desproveir el mercat,

que això ha provocat únicament una reducció de l’esforç

pesquer d’un 15%, i només de venda sabem que hi ha un 4%

més; encara els nombres s’estan afinant i quan acabi tot podrem

dir-ho. Però crec que evidentment vostès ha manifestat una

preocupació, que a les Pitiüses s’hi ha d’estar molt a sobre. De

fet amb la consellera de la comunitat valenciana hem parlat

d’aquest tema, de com s’ha d’organitzar, de com hem de tenir

més control sobre aquestes embarcacions de llevant que fan la

seva activitat dins les nostres costes.

Sobre el decret de diversificació, si em permeten m’hi

estendré un poc més perquè tots ho han demanat. Està previst

que el proper divendres en el Consell de Govern s’aprovi

aquest decret de diversificació d’activitat; preveu tres activitats,

tres grans blocs d’activitats: el turisme mariner, que seria que

una persona s’embarca amb els nostres pescadors i fa una

activitat més turística, de visitar, de veure virots, de conèixer el

nostre litoral; el turisme pesquer, que és on participarien

d’aquesta activitat pesquera, observaria com posam les nanses,

com es tiren les xarxes, com es fa l’activitat pesquera; i un altre

tercer gran bloc que seria el tema de l’aqüicultura, és a dir,

visitar per exemple a Menorca el port de Maó, anar a veure

com es fa el tema dels musclos. Es tracta d’intentar generar

rendes complementàries en el sector pesquer, ha d’estar en

mans de professionals, les barques han de ser aparcades o de

tercera categoria, per tant això restringeix qui ho pot fer en el

sector professional. Les empreses que ofereixin aquests serveis

han d’estar participades, en més d’un 50%, per part de

professionals, això ens garanteix que aquesta diversificació va

a mans del sector, sempre controlada per pescadors. A més, les

confraries hi poden participar i per tant també poden cobrir

aquesta part social que fan les confraries, pensau que es poden

oferir paquets molt interessants, és a dir, anar a pescar, després

al punt de venda el turista podrà haver vist com es pesca aquell

peix, el podrà consumir, fins i tot el podrà consumir dins

l’embarcació, o el podrà consumir quan arribi a port o el podrà

comprar i consumir-lo a casa. 

Per tant, intentam generar un cicle econòmic que sigui un

plus per a l’activitat. Quan es plantegi reducció d’esforços per

part d’Europa o per part del ministeri, que ens vendran

imposades aquestes reduccions d’esforços, doncs oferim

aquesta activitat complementària per generar aquestes rendes.

Un poc aquest és l’objectiu d’aquest decret, crec que es un

decret reivindicat pel sector històricament i que hem fet feina

de la mà del sector, i divendres serà una realitat. Jo esper que

aquest estiu ja es pugui oferir, hi ha empreses que fan paquets,

un poc a l’espera de què nosaltres aprovem aquest decret, de

tota aquesta oferta.

En el cas de Formentera, les barques més grans opten, en

funció de la grandària de la barca, poden embarcar més o

manco gent. Tal vegada m’equivocaré perquè ho dic de

memòria, les embarcacions fins a 8 metres crec que podran

embarcar un màxim de 2 persones; de 8 a 12 metres, 4

persones, i més de 12 metres fins a 8 persones. Però bé, cada

pescador oferirà en funció de l’activitat que hagi de dur a

terme, els ormejos que hagi de dur, podrà estipular quina

quantitat de turistes pot admetre. Quan parlam de turistes

m’agradaria dir que també, evidentment, tota la població

d’aquí, jo crec que hem de fomentar aquesta cultura marinera,

conèixer i com se’n fa ús i tota aquesta part cultural que jo crec

que, bé, aquest conseller té intenció ell mateix embarcar-se i és

una de les curolles que té que és practicar la pesca de la

llagosta, cosa que no ha fet mai i li fa molta ilAlusió.

El tema del Decret de busseig és regular un poc les

formacions de professionalitat, és a dir, certificats. Jo crec que

és aclarir un poc la visió, jo crec que és una feina que s’ha de

fer i serà agraïda pel sector.

Amb referència a l’ampliació de Cabrera, hem viscut una

situació d’interinitat per part del ministeri, a nivell estatal a la

primera reunió vàrem pactar amb la ministra que tal vegada era

un tema d’agenda que no tocava, perquè la ministra entenia que

el seu mandat acabava ràpidament i, per tant, vàrem dir escolti,

ho discutirem en el patronat, com bé deia el Sr. Company, hi ha

diferents propostes damunt la taula i s’han discutit des de fa

molts d’anys. Quan jo vaig ser director general de

Biodiversitat, ja hi havia propostes d’ampliació del parc. Fa

molts d’anys que es fa feina i hi ha una discordança entre quin

model de parc es vol fer. Però l’objectiu més clar per part

d’aquest conseller és que hem de recollir tot un seguit

d’hàbitats que ara mateix el parc nacional no té, és a dir, tota un

seguit d’hàbitats en profunditat que no estan recollits en el parc,

ens aportaran una diversitat, que ens aportaran uns valors que

no estan representats a nivell de cap parc nacional, que

nosaltres tenim la responsabilitat de fer-ho.

Per tant, nosaltres havíem optat per un camí, primer, de la

mà de l’Estat, de dir, escolta, hi va haver per part de Consell de

Govern una petició al ministeri que tirés endavant el projecte,

una llei, i ara evidentment nosaltres fem feina des del patronat

que és allà on podem generar aquest consens per fer una

proposta i on hi ha aquest intercanvi de coneixements. La

veritat és que la situació d’interinitat del ministeri ha fet que la

cosa no hagi avançat al ritme que a nosaltres ens hauria agradat

que avançàs.

En tema de vigilància, com deia el Sr. Company, també és

important la coordinació, és a dir, coordinació amb la Guàrdia

Civil, coordinació amb els efectius del parc natural; és a dir,

enguany hi haurà una compra d’una barca en el parc natural i

s’incrementa amb un vigilant, per tant, hi ha d’haver

coordinació també amb aquesta persona que ens dugui això. I

crec que és importantíssima la vigilància, sense vigilància les

polítiques no tendran l’eficàcia damunt el terreny que és el que

nosaltres voldríem.
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Sr. Company, com vostè diu, sí, venim de la Llei de pesca

que ens marca quin és un poc el camí, ens marca les regles del

joc que anam desenvolupant amb els diferents decrets. Jo crec

que el de diversificació, crec que quan el llegeixi hi podrà estar

d’acord al cent per cent amb la nostra proposta, que és

important per al sector diversificar els ingressos, incrementar

ingressos i fer activitat que compensaran aquesta reducció

d’esforços que ens vendrà imposada, que tots sabem que

tanmateix acabarà venint.

Fem també el decret de primera venda, el primer punt i

sobretot el que és molt important és la traçabilitat, és a dir, el

que ens eliminarà aquesta venda, aquest mercat (...), és igual on

tu desembarquis, tu pots fer aquesta venda, però la fas dins el

paraigües de les confraries, la fas com toca. I quan tu compres

un peix poder traçar de quina embarcació ve i tot aquest

seguiment, el que ens interessa saber és tot aquest seguiment

des d’on ve fins on ha acabat aquest peix.

El preu és la nostra curolla, hi fem feina, jo crec que

aquestes polítiques per aconseguir els preus més bons són clau,

hem aconseguit poder fer la comercialització, com deia la Sra.

Limones, distingint amb aquestes barques com fem de llagosta;

quan tu compres una llagosta a un restaurant, saber que aquella

llagosta és d’aquí, no és duta de ves a saber d’on, per tant

aquest valor afegit que li dóna.

Fem feina amb més espècies, han de ser espècies de gran

grandària que tenguin un gran valor, perquè valgui la pena

diferenciar-la. És una experiència que s’ha fet a nivell

d’Eivissa, en valoram l'èxit i l’hem d’exportar a les altres illes

i amb altres espècies. Fem feina amb això i amb la coordinació.

Recordar també que hi ha part de les competències que estan

transferides i per tant sempre fem feina de la mà dels consells.

Temes de formació. Crec que és molt important seguir fent

feina en la formació, apostam també per temes de formació on

line; és a dir, un dels problemes que tenim a les altres illes era

que la formació la capitalitzàvem aquí a Mallorca, i de vegades

hi havia queixes a les altres illes, i intentam si avui en dia som

capaços de treure-nos una llicenciatura a través de la UNED, o

de qualsevol a distància, doncs que segons quins títols els hem

de poder... també estam en la línia de feina de què atraquem la

formació als horaris en què la gent fa feina i creim que aquesta

línia de formació a distància ens pot permetre avançar en molts

d’aspectes.

A l’estat de les pesqueres, he fet un breu resum. És a dir,

evidentment hi ha una preocupació a nivell europeu de com

estan les pesqueres del Mediterrani en general. Jo crec que

l’estat del Mediterrani no és bo i estam preocupats per aquest

estat. Aquí a les Illes Balears a nivell de litoral, el Llibre

vermell ens diu que les espècies amenaçades s’han vist

reduïdes. Però això no vol dir que els estocatges siguin bons, jo

he parlat del lluç com el gran amenaçat a nivell comercial. Vull

dir de les 200 espècies pescables és la que ara mateix més ens

preocupa.

Sr. Company, com li deia, l’ampliació també... o dels AMA

de Cabrera, la gestió dels AMA de Cabrera ha dut que hem

acumulant unes hores un moment donat, quan arriba el final

d’any no hi ha hores, i per tant, no hi ha la vigilància. És un

tema (...) ha passat durant molts d’anys. Dir-li que ara els

agents de Medi Ambient de Cabrera ja no depenen de la

Direcció General de Biodiversitat, depenen del cap del Servei

dels Agents de Medi Ambient i, per tant, aquesta rotació,

aquesta incorporació dels agents de Medi Ambient de Cabrera

dins el cos general d’agents de medi ambient de Cabrera

permetrà aquesta, esperem, una organització horària que no ens

faci tenir aquest buit. Jo crec que tots estaríem d’acord en què

no pot ser que el parc nacional no disposi d’agents de medi

ambient durant tot l’any i ja fem aquesta feina perquè pugui ser

així.

Evidentment també les embarcacions, sap vostè que costa

prou, un cost aproximat de la inversió del canvi de motors de

l’embarcació, la PN, com vostè deia, que ens fa el trasllat del

personal, està valorada en uns 80.000 euros, és una inversió

important i una inversió potent que està prevista i contemplada

dins el pla que ha aprovat avui el patronat.

Es queixava de les altres embarcacions, sí ens hem trobat

moltes embarcacions aturades, ens hem trobat embarcacions

cedides a TRAGSA, ens hem trobat embarcacions que no

tenien el manteniment oportú per navegar. I nosaltres el que

fem és tot el possible per posar-les. Ja dic, en el cas de Ses

Salines compram una embarcació nova, SEMILLA també ha

arribat a un acord amb l’Escola Nàutica per incorporar una

altra embarcació, i també poder disposar que els agents de

Medi Ambient que tenguin una embarcació per a ells, per poder

fer tota la vigilància de la resta de zones protegides, ja siguin

LIC o espais naturals protegits. Crec que és important que els

agents puguin tenir aquesta embarcació a Mallorca, en aquest

cas, seria allà on hem tengut més problemes per poder fer

diferents vigilàncies a diferents espais protegits.

Com dèiem amb els mitjans..., és clau la coordinació, és a

dir, els inspectors de pesca que tenen els consells han de jugar,

els agents de medi ambient han de jugar, els vigilants de les

reserves, Guàrdia Civil. Tots els que puguem ens hem de

coordinar per poder fer aquesta acció de control i vigilància del

sector pesquer, en la mesura de les nostres possibilitats i en

això fem feina. Crec que he d’agrair la predisposició per part

del consell a coordinar, de Formentera en aquest cas, per

coordinar els efectius, on els posam, des d’on partim, per

millorar aquesta vigilància.

Crec que el tema del PRUG de Menorca d’Es Grau

solucionarà molts dels aspectes que vostè m’ha comentat. Com

vostè deu conèixer hi ha un esborrany que està en tramitació,

per tant, en aquest és on es regulen tots els usos permesos i per

tant, és on els temes pesquers també s’hauran de veure regulats.

És evident que tenim les reserves marines, com ja deia, és

un instrument, és un instrument que ha tengut èxit, però també

hem d’entendre que hi ha hagut peticions de reserves marines

a segons quins llocs que no tenen la capacitat, per tant a aquest

conseller li agradarà fer o impulsarà reserves marines en el

sentit de reserves marines no reserves marines amb un aspecte

més simbòlic o de penjar-se la medalla o de no voler reserves

marines amb uns aspectes biològics que ens generin aquestes

marines.
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Estam analitzant la multitud de propostes que tenim

d’ampliacions i es faran amb criteris i amb coordinació amb

entitats i amb gent de coneixement com pugui ser Ondine o

com puguin ser les confraries de pescadors, és a dir, hem de fer

aquesta feina. Ara mateix la primera serà Sa Dragonera, i per

què Sa Dragonera? Perquè tenim les dades perquè ens servia de

control de la del Toro, per tant, aquí tenim un blanc, tenim un

temps del qual no disposam de dades de seguiment, i això ens

ha impedit generar coneixement, amb el seguiment com he dit

de tres reserves anuals que tenim previst ens permetrà decidir

si ho fem bé, si ho fem malament, si els criteris de segons

quines reserves els hem de modificar o d’altres.

El tema dels LIC marins, també és un gran repte, com vostè

sap els LIC que són exclusivament marins, a les aigües

exteriors dependran de l’Estat, els que són amb contacte, que

puguem demostrar la continuïtat terra-mar, són aquells en el

quals nosaltres entram a gestionar i ens trobam en el procés

d’elaboració de tots els plans de gestió, en aquest cas

Formentera estaria envoltada de tots els LIC marins, per tant,

cobra especial importància el que diguin aquests plans de gestió

sobre aquests LIC.

La meva preocupació per Es Grau ara mateix és més ampla

que no només la part de reserva o la part de pesca, jo crec que

Es Grau és un parc natural que és el nucli de la Reserva de la

Biosfera, que és un parc natural que hem de posar en valor i

que hem de dotar de mitjans. No arribam, és a dir, aquest

conseller no pot estar satisfet dels mitjans de què disposa per a

la gestió d’Es Grau, fem feina en la mesura possible, millorant

l’eficàcia del que tenim i donant el suport a les àrees dels

serveis centrals a aquest parc, però és un repte de gestió; és a

dir, no només fer els PRUG nous, sinó també de millorar la

gestió que ara mateix fem. Però evidentment quan vostè vulgui

la cit a termini a parlar del Parc Natural d’Es Grau amb més

coneixement de causa, amb més informació i amb més temps.

Sra. Limones, ja he dit que les aturades biològiques de les

barques d’arrossegament les valoram amb èxit com a un

exemple a fer, com d’agrair l’esforç dels professionals, aquest

fet de coordinar que no siguin aturades que atura un mes tota la

flota, sinó que cada dia es reparteix l’esforç, que es redueix i es

fa de forma coordinada, crec que ha estat un exemple, perquè

els mercats han estat bastits, els preus han pujat com un efecte

d’aquesta gestió i els estocs de pesca han pujat. Per tant, crec

que ha estat un èxit, un èxit que hem de reivindicar i que tot el

sector ha vist molt positivament i que ens durà, crec, a

implantar aquestes mesures, a seguir fent aquests tipus de

mesures l’any que ve.

Evidentment, el tema de les reserves marines, crec que amb

aquest decret de Sa Dragonera solucionam el tema d’Es Freus,

ho podem tornar allà on havíem de ser i haurem de continuar

fent molta feina.

Els marcatges, ja li dic que estam fent feina amb els

diferents consells, hi ha diferents versions, nosaltres creiem que

hi ha d’haver una visió de conjunt on es puguin distingir tots els

peixos, que marquem... una marca conjunta a totes les illes. Hi

ha consells que aposten per diferenciar les marques entre illes,

perquè és un debat que està obert, però un debat que crec que

hem d’afrontar, perquè aquestes peces marcades fan aflorar, és

a dir, obstaculitzam aquesta venda irregular i, per altra banda,

donam una seguretat al consumidor que aquell peix és fresc i és

d’aquí i és de qualitat. En aquesta línia seguirem fent feina.

I em disculparan, però aquest constipat m’està matant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica, pel

Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Diputada Silvia

Tur, té cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, Sr. Conseller, li he d’agrair

moltíssim l’esforç que fa i cregui’m que no serà un esforç

inútil, perquè vostè ens ha avançat moltes mesures que eren

absolutament desconegudes, tal vegada no per tots nosaltres,

però segurament per una bona part de nosaltres, sí. Per això

vaig motivar aquesta solAlicitud de compareixença i per això

crec que és important donar a conèixer aquestes accions que

trob interessantíssimes i crec, a més, que hem de treballar-hi

conjuntament perquè siguin una realitat i produeixin els efectes

que s’espera.

Jo només li demanaria un detall més perquè no he acabat

d’entendre amb quins termes es produirà. Vostè ens parla que

actualment treballen en una revisió de la normativa d’Es Freus,

de la reserva marina d’Es Freus, per tornar a les (...), que ho he

entès bé, a la protecció que tenia inicialment, només li

demanaria que m’aclarís si ho he entès bé.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té

la paraula el diputat Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Bé, dins la línia, un poquet, de la primera

intervenció i estant d’acord amb el que diu el conseller i ara

amb el que ha dit la Sra. Tur, que mesures que tal vegada per

a molta gent són desconegudes, però que evidentment per a mi

pràcticament cap ni una ho és, perquè les he conegudes i en

algunes he tingut la responsabilitat de posar-les en marxa, i

m’alegra que es continuï en aquesta direcció. Conseller, tot el

que sigui donar eines al sector per sobreviure pot estar segur

que el suport del nostre partit, del Partit Popular, hi serà, només

faltaria. A anar a cercar, a més, una pesca sostenible des dels

tres punts de vista, el mediambiental, el social i l’econòmic,

també, per tant, tot el que posi damunt la taula..., hi pot haver

una qüestió de matisos, vostè em deia ara veurà... segur que

estam d’acord amb el decret que treurà, sense cap dubte,

segurament sí perquè els seus tècnics són els mateixos que jo

tenia, i per tant el sector és el mateix i si vostè escolta el sector,

com vaig escoltar jo, idò arribarem a les mateixes conclusions,

en això estic tranquil i crec que vostè ha de saber que compte

amb el nostre suport en aquestes coses.
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De la traçabilitat li he de dir que..., a veure, la traçabilitat

existeix dins el sector des de fa molt de temps, el seu director

general, que ha estat patró de barca abans, ho sap, que tots

posaven l’etiqueta, el problema no és al que poses l’etiqueta, el

problema és als que arriben i no els posen l’etiqueta. En els que

no posen l’etiqueta és un problema, i aquí és on s’ha de regular

i s’hi ha d’estar molt damunt i s’ha de fer vigilància per

aconseguir que tot el peix que arribi, que es desembarquí,

doncs que dugui l’etiqueta corresponent. Quan dur l’etiqueta

corresponent ja està, després sempre hi ha aquell que va a

pescar, que ven directament... el furtiu aquell que ven

directament el peix, que crec que la conselleria l’ha perseguit

tota la vida, sempre, però que mai no arriba a ser suficient.

Per tant, que aflori tot el peix que arriba al moll crec que és

importantíssim i també en això ens trobarà donant suport al

sector; el sector professional sobretot sempre ha estat molt

molest amb una part del sector que tal vegada..., del sector que

no és professional, que no fa les coses bé. I en això crec que

l’hem de perseguir, i nosaltres en aquest tema hi serem, com hi

varem ser quan ens va tocar governar. Per tant, en aquest cas

també.

En això del Patronat,  li he de dir.., és clar, el Patronat de

Cabrera el que va demanar sempre i en això varen coincidir tots

els tècnics del ministeri i els teníem aquí, era que s’estudiassin

molt bé quins eren els emperons i els efectes que podia tenir

una ampliació tant damunt la flota pesquera com també damunt

el transport marítim, etc. Crec que aquí s’ha de fer molta feina,

en el Patronat hi ha tothom representat, però lògicament qui té

la responsabilitat després d’estirar serà el ministeri amb el

Govern de les Illes Balears.

Del que hem comentat de Cabrera, miri, Cabrera, jo el que

vaig poder saber, i no d’ara, sinó d’abans, perquè jo

representava el sector pesquer, durant deu anys abans de tenir

les responsabilitats que em va tocar tenir a l’anterior

legislatura, i el conec molt bé el tema de Cabrera, el problema

de Cabrera és que hi havia tota una sèrie de pautes d’actuació

determinades. És clar, vostè té un problema d’AMA, si

considera que un Agent de Medi Ambient ha de ser a Cabrera

una setmana i n’ha de ser tres a ca seva, té el problema que té,

necessita més recursos. Nosaltres no ens vàrem quedar mai

sense Agent de Medi Ambient a Cabrera, mai, mai, mai, mai no

ens vàrem quedar sense Agent de Medi Ambient; vostè s’hi ha

quedat perquè crec que, en pla bon alAlot, ha volgut creure el

que li contaven que les seves hores del vespre han de comptar

com a hores laborals, etc., i ara té un problema, no tendrà un

problema d’això, també el tendrà de gestió.

Quan vostè posa una persona més dins Cabrera, a dia d’avui

té un problema d’on ha de quedar a dormir, el té avui, el té i

vostè ho sap i jo ho sé, perquè és normal que el tengui, perquè

allà hi ha les cases que hi ha i no n’hi ha ni una més, llevat que

anem a cama caliente que alguns d’allà no hi volen anar. I això

li donarà un problema també de gestió i sempre m’ha passat, a

mi m’ho demanaven també, volien tenir la seva pròpia barca,

volien tenir tal..., però determinades... com li he dot a vostè,

pautes d’actuació, feien que no hi hagués massa control.

Crec que està bé que es controlin les coses, de fet nosaltres

vàrem implantar un sistema de GPS a cada barca per saber

quan se sortia, per on se sortia i per temes de seguretat, que fa

un control cada cinc minuts, a veure on són, on no són. I tenim

un problema i és que allà de vegades no se segueixen els

protocols que s’han de seguir, conseller, i de vegades hi ha dies

en què no es fa la vigilància o no es fa a determinades hores en

què s’hauria de fer, i això de vegades és una decisió capritxosa

de la persona que hi ha allà. I aquí és on crec que no s’hi pot

fer... s’ha de fer feina en què els protocols funcionin, que la

gent faci el que hagi de fer i que des de Palma es pugui

controlar. De fet, fins i tot nosaltres plantejàrem sortir des de

Palma a fer inspeccions nocturnes, per perseguir els furtius dins

Cabrera, sense dir res a ningú, ni tan sols que se n’assabentàs

la mateixa gent de Cabrera, i això es va fer en una sèrie

d’ocasions, la qual cosa crec que està bé, sobretot per perseguir

els furtius; crec que amb això...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant. I després són sistemes de gestió; vostè tendrà

el seu. Nosaltres pensàvem que fer la cessió de les barques a

TRAGSA perquè fessin vigilància també era correcta i creim

que està bé. Vostè és molt lliure després d’aturar o de canviar

aquest sistema, però sempre amb un horitzó; l’horitzó és

millorar la gestió, jo crec que vostè fa feina en aquest sentit i si

podem discutir o discrepar en tot cas seria en el sistema

d’arribar a aqueix objectiu que perseguim sempre tots.

Gràcies, conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, president. Volíem agrair al Sr. Conseller les

seves respostes més acurades en el torn de rèplica. Ens ha donat

més informació de la que..., bé, la informació que li hem

demanat, i sí que hi ha tres coses que m’he apuntat, que no sé

si ho ha dit o no, si ho podria confirmar.

La primera, li havia demanat per la declaració de Tagomago

i les illes de llevant com a reserva natural marina; no sé si ho ha

contestat, crec que no. Res, era només saber en quina situació

es trobava. 

(...) m’ha passat, que m’ho havia apuntat i no ho he dit: a

finals d’octubre es va demanar al Ministeri de Medi Ambient

la declaració de reserva marina de la costa de la Serra de

Tramuntana; he fet un poc de seguiment del que es va demanar

i sé que la situació a Madrid és la que és, ja ho ha dit, però, bé,

a veure en quina situació es troba. Jo crec que ja sabrem tots el

que diré.

I finalment, quant a la regulació de la pesca dins l’àrea

marina del parc natural, he entès que estaria dins el pla rector

d’ús i gestió, del PRUG, del PORN, però..., del PRUG, sí, sí,
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perquè està dins el pla d’ordenació de recursos naturals, i, bé,

això ja és un tema més tècnic o més concret, però seria

confirmar si seria aquest pla rector d’ús i gestió dins aquest pla

sectorial d’aprofitament pesquer, si hi ha diferents plans

sectorials dins aquest pla rector d’ús i gestió, només per aclarir

aquest tema.

Ja està. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril.

Passam al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, solo quiero agradecer las respuestas del Sr. Conseller, y

a mi también me ha quedado la duda de si es que no lo he

escuchado o no me ha contestado: ¿a cuánto se redujo el

personal de la (...) de vigilancia? Es que... 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Passam al torn de

contrarèplica del Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Disculpau-me per haver-me deixat algunes respostes, i

intentaré ara contestar.

Els vigilants d’uns 13 a 5, es varen veure reduïts. Per tant

(...) reserves marines sí que s’ha vist afectat i sí que s’ha vist

molt reduït. 

El tema del PRUG és una opció i nosaltres entenem que pot

ser el millor instrument; si hi ha d’haver un instrument pesquer

això ho hem de coordinar, i segur que el PRUG haurà de

contemplar els temes d’àmbit marí i per tant regularà temes

pesquers, i si fes falta un tema pesquer més concret hi seria.

Serra de Tramuntana. Ho vàrem demanar al ministeri, hi ha

hagut un parell de diàlegs, anam mantenint, tot i que és vera

que el ministeri està en funcions; per tant el que són grans

decisions no es prendran, però sí que hi ha el diàleg amb

aquests funcionaris d’alt nivell, que tanmateix continuaran

essent els mateixos passi el que passi, si vostès es posen

d’acord amb el Partit Socialista o el PP, o hi torna a haver

eleccions, el que pugui passar. Nosaltres anam fent feina, hi ha

diferents (...); nosaltres ens vàrem oferir, vàrem dir que

nosaltres..., ells un poc els impediments que posaven a aquesta

reserva de Tramuntana era el tema de recursos econòmics i

nosaltres vàrem dir que de cap de les maneres els nombres que

ells manejaven pel que costaria, perquè (...) que hi ha d’haver

un centre d’interpretació, i que hi ha d’haver una sèrie

d’infraestructures darrere la reserva marina, i nosaltres vàrem

dir “escolti, la meitat del que vostè està parlant ens ho envia i

nosaltres ja ho farem molt millor.”

Tagomago. Per a Tagomago s’ha fet una proposta per part

de l’Ajuntament de Santa Eulària, ens ha arribat, és a dir, ja

tenim la proposta; n’havia sentit parlar molt, d’aquesta proposta

de Tagomago, però no l’havíem vista, ara sí que l’hem rebuda,

i els tècnics l’estan estudiant. També he de dir i he de ser

honest que, amb els mitjans que tenim humans, ara mateix

estam (...) Salobrar de Campos, i després en acabar aquest ens

posaríem amb Tagomago. Entenguin que els recursos són els

que són i hem de prioritzar.

Sr. Company, evidentment, la lluita contra els furtius és una

lacra, és un tema que ens preocupa a tots; de fet en aquell

moment, quan vaig ser director general de Biodiversitat, pesca

estava separada de la meva conselleria i ja vàrem fer amb la

directora, na Patricia en aquell moment, això, el que vostè diu,

sortides des de Palma amb horaris aleatoris, i per això també

volia dir que els agents de medi ambient passaran a dependre

del cap de servei d’agents de medi ambient, i aquesta persona

és la que coordina els mitjans com ella considera i de forma

professional; jo crec que el director general no ha de saber...,

fins i tot és bo que no sàpiga quan..., que se l’informi a

posteriori de com s’han fet els controls, quins controls s’han fet

i quan s’han fet. Jo crec que això és la figura del cap de servei

(...) que ha de coordinar això i ha de fer els moviments. Com

vostè bé sap la vigilància és cabdal i aquesta aleatorietat ens

dóna..., quan surt una barca ningú no ho ha de saber perquè si

perseguim els furtius i som regulars mal farem.

A Cabrera crec que els agents de medi ambient tenen

interposat un judici, hi ha un tema judicial, hi ha la comunitat

autònoma que ho du, i Advocacia ens informarà de com acabi

aquest plet, que definirà aquest tema que vostè anomenava dels

horaris. 

Però com ja deia, Sra. Tur, sí, el que volem és recuperar

exactament la mateixa superfície que es va llevar de

S’Espardell; volem tornar a la zona integral de protecció que ja

hi havia. Esper haver estat clar aquesta vegada i concís. Sí,

tornarem a la mateixa..., i ho farem mitjançant el decret de

creació de la reserva de Dragonera, (...) de Dragonera. Amb el

decret que genera aquesta reserva marina ja hi ha previst que la

d’Els Freus recuperi aquell àmbit. El Consell Pesquer, que serà

d’aquí a quinze dies, o d’aquí a un mes, serà el que donarà el

vistiplau a aquesta reserva i tirarà endavant.

Simplement per resumir, el que voldríem destacar és

aquesta aposta per la sostenibilitat; cercam la sostenibilitat

econòmica, social i ambiental, per això empram tots els

recursos, tota aquesta bateria de decrets que hem anunciat, que

ja són realitat, com el decret de diversificació o com ja serà

aviat aquest del primer punt de venda, que també ja està en una

tramitació molt avançada i està en exposició pública i per tant

el poden consultar. Estam donant tots els instruments legals,

desenvolupant els instruments per (...) aquesta sostenibilitat del

sector, i intentant avançar en aquest (...). Però cabdal serà el

seguiment ambiental per conèixer les dades; si no tenim

informació d’aquest seguiment no podem generar polítiques; si

no vigilam evidentment no farem complir la normativa per molt

bona que aquesta sigui; i evidentment la traçabilitat: hem de
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lluitar contra l’intrusisme, contra aquestes vendes ilAlegals,

contra aquests furtius, els dos objectius d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies i disculpin aquest to de veu de constipat que

hagi pogut fer que la meva intervenció hagi estat menys

acurada del que m’hagués agradat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Doncs donam per acabat el debat.

Vull agrair la presència del Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca i dels seus acompanyants.

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

Moltes gràcies.
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