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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la

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

substitucions?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Margalida Capellà.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez de Podem Illes Balears substitueix Aitor

Morrás.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 8724/16, del conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada pel Govern

de les Illes Balears, per tal d’informar sobre

l’Avantprojecte de llei pel qual es declara el Parc Natural

d’Es Trenc-Salobrar de Campos.

Bé, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,

que consisteix en la compareixença RGE núm. 8724/16, del

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, presentada pel

Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre

l’Avantprojecte de llei pel qual es declara Parc Natural d’Es

Trenc-Salobrar de Campos.

Assisteixen el conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat del Sr. Josep

Maria Ferrà, cap de gabinet i de la Sra. Núria Felip, assessora

tècnica.

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

i Pesca, per tal de fer l’exposició.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. Primer de tot disculpar l’absència de la

directora general d’Espais de Natura i del gerent de l’IBANAT,

que m’acompanyarien, però ara mateix tenim un incendi a Ses

Conques a Puigpunyent, on actuen 30 mitjans terrestres, els

Halcón 01, 02 i 05, és a dir, són els helicòpters que tenim a Son

Boned i al nord de Mallorca, el rojo i el blanco, que són les

avionetes, el rojo és la que tenim a Son Boned i el blanco és el

d’Eivissa; el gavina que és l’avió de control i el cannadair de la

base de Pollença. Per tant, entendran que és un desplegament

ampliat d’aquest incendi i per tant, la importància de què el

personal sigui a la central de comandament.

És un incendi de nivell 1 que s’ha iniciat a les quatre i mitja

i ara mateix és a una zona de bosc i pinar. Quan aquest nivell

1 es marca perquè afecta i tenim cases devora la massa

boscosa.

Per tant, si em permeten la meva exposició tal vegada serà

més accelerada del que en jo és habitual, ja sé que parl molt

ràpid sempre, però si em permeten intentaré ser el més breu

possible i anar a la central d’IBANAT.

Avui som aquí en aquesta compareixença voluntària, perquè

creiem fermament en la participació i en la paraula d’aquest

Parlament, creiem que és important en aquest moment, on

iniciam aquest procediment, on els ciutadans ja han expressat

la seva opinió sobre el projecte de llei del Parc Natural d’Es

Trenc, rebre tots els missatges, els continguts, que els grups

parlamentaris, que són els representants de la ciutadania, em

puguin fer arribar abans de seguir avançant en aquest

procediment. 

Si em permeten faré uns breus antecedents, tothom estarà

d’acord que Es Trenc-Salobrar de Campos és un espai

emblemàtic, un espai que mereix ser protegit. És una

reivindicació social històrica, és a dir, ja tenim des de sempre

aquesta petició de la protecció de l’espai d’Es Trenc. A la Llei

3/1984 es va declarar ANEI i a la LEN, 1/1991, a la disposició

addicional es preveien 7 espais que havien de ser protegits com

a espais naturals protegits, i en l’únic que no s’ha complit

aquest principi és Es Trenc-Salobrar de Campos.

El Decret 14/2015, de 27 de març, va aprovar el Pla de

gestió del LIC i ZEPA d’Es Trenc-Salobrar de Campos, que és

l’instrument que converteix aquest LIC i ZEPA en ZEC, per

tant, té un Pla de gestió el qual va tenir un procés d’aportació

i informació pública molt damunt les eleccions i probablement

va fer això, que passàs més desapercebut del que hagués pogut

ser.

La necessitat de fer una llei, bàsicament dins la LECO

tenim prevists dos mecanismes, sigui via llei, o si hi ha un

acord dels diferents nombre de propietaris, es pot fer a través

d’un acord del Consell de Govern mitjançant un PORN, o, com

és el cas, senzillament fent una llei. Als diferents espais naturals

protegits de les Illes Balears molts s’han declarat per llei, ja

sigui S’Albufera, que pot ser el més antic i el més emblemàtic,

Cabrera, Mondragó, per tant, ha estat una pràctica habitual.

S’han elaborat 3 propostes de PORN a Es Trenc, el 2005,

que tenim aquí el Sr. Jaume Font, que n’era el promotor. El

2009 i el 2011, del qual jo n’era el promotor. I per tant, tenim

un ample coneixement dels estudis tècnics necessaris, tota la

caracterització, les diferents propostes, hi ha un bagatge ja molt

important. A més a més, dir que ha estat declarat LIC, ZEPA i

que té aquest pla de gestió, per tant, s’han fet un munt d’estudis

que posen de manifest la importància d’Es Trenc-Salobrar de

Campos.

Objectius de la llei: declarar el parc natural. Per què? Per

protegir un dels espais més emblemàtics de Mallorca; per

educar i conscienciar la nostra ciutadania i per impulsar

l’activitat econòmica del municipi de Campos. A més, aquesta

llei pretén damunt aquestes múltiples capes de protecció, donar

un instrument de gestió, és a dir, tenim moltes capes de

protecció, ja sigui a nivell urbanístic, a nivell de directives

europees, però ens manca aquesta capacitat de gestió que ens

donen les persones, un equip tècnic dels espais. L’àmbit de

protecció són 2.225 hectàrees marines i 1.448 hectàrees

terrestres, coincidint bàsicament amb l’ANEI, Xarxa Natura

2000, o límits físics, una de les tendències d’actuar en els

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608724
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espais naturals és posar els límits dels espais a les zones

protegides.

Si em perdonen, aniré consultant el meu mòbil per tenir més

informació constantment. Disculpin.

L’estructura de la llei es fa amb 19 articles, 5 capítols. El

capítol 1, objectius i àmbit territorial, normes de protecció,

planificació i gestió, protecció de la legalitat, informació i

educació ambiental. I probablement els llocs que generen més

debat són els annexes delimitació del parc, delimitació de les

zones degradades i ubicació dels accessos i dels aparcaments.

Amb un parc natural, podem preservar els valors naturals,

restaurar aquestes zones que s’han vist degradades durant tots

aquests anys i garantir la seguretat dels usuaris d’aquest espai.

Jo crec que un dels aspectes més importants d’aquesta llei, i

també generar consciència d’aquests valors i evidentment

haurem de regular aquests valors mitjançant un PORN i un

PRUG, que són els instruments també de planificació. Les

causes de la degradació poden ser diverses, hi pot haver acord

o no, però la majoria és per mor de l’afluència massiva

d’usuaris, o d’uns accessos incontrolats, unes pràctiques de

neteja d’aquesta platja que tal vegada no s’han ajustat a la

gestió i una manca d’una visió de conjunt. Han intervengut

diferents administracions, cada una des d’una perspectiva

diferent i no d’una visió integradora.

Els estudis, per exemple són ja del 2003, l’evolució de la

línia costera d’Es Trenc de la UIB, ja marcava aquest retrocés

d’Es Trenc-Salobrar de Campos. O estudis de Demarcació de

Costes del 2009, també ja manifestaven aquests factors de

degradació. Solucions, què hem de fer davant d’aquesta

degradació? Aturar els impactes, realitzar una gestió activa,

activar els agents socials per a la conservació i restaurar

aquestes zones que s’han vist degradades. I evidentment amb

aquesta regulació que duim a aquesta llei, de regulació dels

accessos, és bàsicament lligada a la reducció d’un dels elevats

riscos que tenim en aquesta zona que seria el d’incendi; reduir

la pressió sobre els hàbitats, reduir el risc d’incendi, garantir la

seguretat d’aquests usuaris, no seran més que...

(Se sent de fons el to d’un telèfon mòbil)

... -disculpin-... seran més que un tema que hem de seguir

tenint en compte. L’increment d’aquest espai ens donarà una

marca de qualitat, ens donarà un suport econòmic, una

plataforma de difusió dels valors i també una plataforma per

impulsar l’àmbit socioeconòmic de Campos.

La tramitació seguida fins al moment ha estat com una llei,

hem fet la informació pública del projecte, el 29 de març de

2016 es va presentar, després d’una fase de consultes a les

administracions implicades. Després vàrem ampliar, a petició

de l’Ajuntament de Campos, un termini de 15 dies més per

poder recollir les seves alAlegacions. I ara mateix ens trobam en

aquest període de respondre les alAlegacions. I per això som

aquí, perquè avui la idea és presentar aquestes alAlegacions,

donar tota la informació al Parlament, que després és qui haurà

de tramitar la llei, per incorporar totes les propostes o

suggeriments.

A l’exposició pública, abans de la llei, abans de començar

la tramitació, ens vam reunir amb administracions, ja sigui el

Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Campos, Direcció

General de Turisme, de Transports, un poc per enfocar entre

tots aquesta tasca, a més amb entitats ecologistes i amb els

propietaris dels diferents aparcaments de Ses Covetes, Na

Tirapel, empresaris de Ses Covetes i empresaris d’aquella zona

que manifestaven el seu interès per la protecció d’Es Trenc, o

la seva preocupació per diferents situacions. Per tant, abans

d’iniciar els tràmits, ja ens havíem reunit amb aquestes entitats.

Posteriorment vam fer, una vegada ja presentada la llei, tres

reunions en el municipi de Campos, participaren unes 220

persones. Ens hem reunit amb 19 propietaris, entitats i

empreses, especialment les empreses que (...) les dues salineres,

ja sigui la salinera de Llevant, com l’altra salinera d’Es Trenc,

atès que tenen la seva activitat econòmica allà dins. També ens

hem reunit amb tots els propietaris que tenen els diferents

aparcaments existents en l’actualitat en situació legal o alAlegal

dins l’àmbit del parc, amb el GOB, també vam ampliar amb el

club nàutic, que ens ho va demanar, i amb l’associació de

propietaris. Hi ha propietaris que ens els diferents processos,

ens hem arribat a veure més de tres i quatre vegades, ja que han

vengut com a representants dels interessos dels aparcaments, o

com a representants de l’associació de propietaris, o com a

diferents figures.

Si em permeten farem un esquema dels temes que

agrupen..., com agrupam un poc les alAlegacions. Una primera

era l’augment de la informació pública, és a dir, una de les

peticions va ser allargar aquest període d’informació pública,

que ho varen demanar tant entitats ecologistes com

l’Ajuntament de Camps, per tant ja vàrem donar compliment a

aquesta primera petició. Un altre va sobre el fet de no fer un

PORN sinó fer la llei, el segon grup. El tercer grup

d’alAlegacions va lligat a la documentació, és a dir, quina

documentació sustenta aquesta llei. El quart grup és la urgència

del procés d’aquesta llei. Un cinquè punt és la necessitat de

generar consens a l’hora de determinar els usos mitjançant el

PRUG i el PORN. Un dels punts més estrella, el punt 6, ha

estat tot el tema lligat als apartaments. El punt 7, de

disposicions finals que modifiquen la LEN i les DOT. El punt

8, l’àrea d’influència socioeconòmica de l’espai. El punt 9

serien els membres de la junta assessora. Com a 10 seria el

tema dels fondeigs i d’ús marí. I com a tema 11 el tema de la

pesca submarina. Aquests serien els onze grans blocs

d’alAlegacions que s’han presentat. En total s’han presentat 97

alAlegacions; realment que plantegen temes diferents, 41, és a

dir, hi havia un conjunt d’alAlegacions que era la mateixa

alAlegació que s’anava presentant en repetides ocasions.

Si em permeten aniré expressant, contestant els diferents

blocs d’alAlegacions. A la primera, bàsicament augmentar el

període d’informació pública, aquest govern ha manifestat

sempre que no té cap inconvenient, faltaria més; se’ns va

demanar més temps, nosaltres vàrem donar 15 dies més a

petició de l’Ajuntament de Campos i a petició de diferents

entitats. Un segon gran bloc diu la necessitat d’haver elaborat

primer el PORN i no haver fet llei; la LECO ja ho preveu,

preveu que tu puguis anar a través d’una llei o preveu que tu

puguis anar a través de PORN; ja s’ha intentat tres vegades, en

tres ocasions, fer el procediment a través de PORN, i crèiem
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que ja fèiem tard, que fa 25 anys que Es Trenc podia estar

protegit, i per tant, sense cap precipitació però tampoc sense

estar tota la legislatura, crèiem que era oportú començar ja la

declaració de parc, per, el més aviat possible, començar a posar

els mitjans per gestionar la seva declaració. 

La documentació; des del moment que es va aportar la

primera tanda d’alAlegacions hi va haver aquest comentari;

s’han publicat els diferents PORN i PRUG que hi havia

d’esborranys, hi ha el Pla de gestió, hi ha tota la informació de

mobilitat d’un estudi (...), hi ha moltíssima informació que s’ha

posat a disposició, perquè sobre Es Trenc afortunadament s’ha

escrit molt i molt bé; per tant tota aquesta documentació es va

penjar i està a consulta de tots els usuaris, i a més a més a la

direcció general hi ha un expedient d’Es Trenc de tota una

prestatgeria perquè hi ha hagut ja molts d’intents i molts

d’informes i molts d’estudis sobre aquest espai. 

La urgència del procés de llei, no hi ha urgència, però sí que

necessitam gestionar Es Trenc, si volem que Es Trenc continuï

essent Es Trenc hem de fer alguna cosa, i creim que si ara a

principi de legislatura feim la figura tendrem temps aquesta

legislatura ja de començar de gestionar o com a mínim de posar

les bases per invertir el procés de degradació d’aquest espai. 

I evidentment és necessari el consens per fer els instruments

de gestió; el PORN i el PRUG es faran amb tot el consens

necessari, amb tranquilAlitat, no discutint, no descartant cap

esforç de diàleg; evidentment ara hem fet totes les reunions

necessàries amb ajuntament, amb societat, amb propietaris...;

avui sóc aquí al Parlament per donar explicacions de les

alAlegacions amb aquest esperit de transparència i de donar tota

la informació perquè puguem recollir i entre tots fer millor

aquesta llei com sigui possible. 

Respecte d’un dels punts més polèmics, que seria el sisè

bloc, ha estat tot el tema dels aparcaments. He de deixar clar

que per a nosaltres no és una necessitat, vull dir que hi havia

una encomana de gestió per part de l’Ajuntament de Campos al

Consell de Mallorca per fer les modificacions de planejament

necessàries per fer un conjunt de sistemes general

d’aparcaments; nosaltres no volem fer una llei d’aparcaments,

el que sí hem d’afrontar és que un dels reptes d’aquest espai és

regular l’ús públic i regular la pressió; per tant els aparcaments

són un instrument necessari per fer-ho. S’han valorat totes les

alternatives a les alAlegacions en tot tipus de sentit, des que n’hi

ha massa, d’aparcaments, fins que n’hi ha massa pocs; que són

massa grans -això sí que és un fet que crec que en tothom

genera acord-, que les zones marcades..., perquè vàrem preferir

marcar un àmbit molt més ampli del que realment es

necessitava per poder acotar amb el projecte d’execució i

arribar a major detall, però la gent evidentment ha demanat que

fossin més petits; i hi ha un debat sobre la seva ubicació. Però

des d’aquest moment tenim les propostes que va fer

l’Ajuntament de Campos, un estudi que va fer el Consell de

Mallorca, un estudi d’una consultora de (...) que es va fer el

2011, que ja ha distribuït tot el tema de mobilitat, i en base a

aquestes tres propostes i les alAlegacions es farà un informe

final d’alternatives d’ubicació d’aquests aparcaments.

Respecte de la modificació que es plantejava sobre la LEN

i sobre les DOT, que és el setè bloc de temàtica, és a dir,

directament quan es va un espai natural protegit tot passa a ser

ANP, és a dir, que és la màxima figura de protecció; en aquest

cas per garantir l’activitat salinera, que evidentment és un dels

principals valors d’aquest espai, és a dir, creim que hi ha

d’haver activitat salinera perquè és necessària, perquè genera

un conjunt d’hàbitats que han de continuar essent-hi,

necessitam que es conservi aquesta activitat; l’activitat salinera

és una activitat considerada extractiva i per tant dins una ANP

no hi té cabuda. En aquest sentit havíem fet aquest article i

potser no es va ajustar a les nostres intencions, i el vàrem fer en

sentit massa ampli i haurem de restringir aquesta generalitat de

modificació de la LEN i les DOT a l’àmbit exclusiu d’Es Trenc

Salobrar de Campos, i deixar aquestes disposicions per a altres

debats.

Augmentar la zona d’influència socioeconòmica, hi ha gent

que diu que l’hem feta massa ampla perquè hem fet Campos i

Ses Salines, i gent que considera que tot el marc de zona

d’influència socioeconòmica és tota l’illa de Mallorca. Si ens

hem de posar en termes geogràfics coincidiria, a nivell

personal, que la influència d’Es Trenc Salobrar de Campos

arriba a tot Mallorca, que la influència econòmica d’aquest

àmbit té una potència que arriba a tota l’illa de Mallorca, però

quan marcam les àrees socioeconòmiques d’influència d’un

parc normalment ens referim als municipis que l’encabeixen o

als municipis del costat, que són aquells susceptibles de tenir

més opinió o de tenir més presència o de tenir un impacte més

directe. Quan dic la paraula impacte recordin que, d’impactes,

també n’hi ha de positius.

Un bloc 9 d’alAlegacions va sobre la representació de la

junta assessora. Primer de tot he de dir que aquesta llei genera

una junta assessora provisional, és a dir, mentre no es fa el

PORN. Hi ha hagut cinc colAlectius que han demanat que se’ls

inclogués: són el colAlectiu de navegants, els hotelers de Sa

Colònia, els propietaris -des del moment que es constitueixen

en una entitat podem fer la seva inclusió-, pescadors i el Club

Nàutic de Sa Ràpita. Bàsicament vull recordar això, que era

una proposta inicial, que l’òrgan de participació haurem de

mirar potser si en feim un més ampli; l’experiència ens diu que

els òrgans de participació molt amplis són molt mals de

convocar, prova d’això és el paratge natural de la Serra de

Tramuntana, que només s’ha convocat la seva junta rectora un

pic, al municipi d’Esporles, i la convocatòria va ser molt

complexa perquè diferents colAlectius elegir els seus

representants genera una complexitat extraordinària, però creim

que hi ha d’haver una junta assessora més executiva, que és el

que havíem dissenyat, però estam oberts a tot tipus de

suggeriments d’increment d’aquests membres.

Un altre conjunt de blocs anava referent als fondeigs; aquest

tipus d’alAlegacions hem de dir que nosaltres no feim cap

regulació de fondeigs en aquesta llei sinó que ho deixam en

mans del que seran el PORN i el PRUG. I un tema, el bloc 11,

de tipologia d’alAlegacions sobre la pesca submarina; sí que és

vera que la pesca submarina es prohibeix, bàsicament perquè

totes les reserves marines, el nou decret, el darrer decret que

regula com es fan les reserves marines preveu que a totes les

reserves marines la pesca submarina estigui prohibida; per tant

el que feim és no generar confusió de normativa, perquè si ara

la llei ve amb una cosa i després la reserva marina s’adapta als

seus decrets crearia problemes.
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Si em permeten faré també una sèrie de comentaris...

referents a alAlegacions concretes. He de dir que diferents

mitjans aeris s’estan retirant, per tant és una bona notícia i

aquest conseller els podrà donar més palique durant una

estoneta més i no hauré de córrer tant. 

Si em permeten farem una sèrie de comentaris sobre

alAlegacions concretes, com puguin ser les de l’Ajuntament de

Campos. Evidentment l’Ajuntament de Campos reclama tenir

un paper més important dins la llei, que se li faci una sèrie de

reconeixements històrics, però jo crec que evidentment s’ha

d’escoltar Campos, Campos té el seu pes importantíssim dins

aquest espai, però també s’ha d’escoltar la resta de municipis

que han conservat el seu patrimoni, com a la Serra de

Tramuntana, hi ha moltíssims de municipis que tenen més del

seu 95 o més del seu 99% de territori protegit, per tant, crec

que no hem de generar divergències entre diferents figures de

protecció, s’han d’acollir al marc generat a tota la resta

d’espais.

Evidentment, no comparteix els arguments que fem de la

degradació viscuda per l’espai o de les causes, per tant, haurem

de fer feina amb l’Ajuntament de Campos per determinar

quines són... creu ell que són aquests motius pels quals s’ha

degradat aquest espai. 

Demana més aparcaments, demana el doble de places,

demana unes 3.000 places d’aparcament. Reduïm les extensions

dels aparcaments. Demana també crear un fons de compensació

de l’estil que de vegades havien existit al seu moment com

podrien ser les ajudes que es feien a propietaris al Parc de

Mondragó, que actualment ja no existeixen, o també crear un

tipus de figura de subvencions com puguin ser la de l’àrea

d’influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera.

L’Ajuntament de Campos també, evidentment, demana que

la majoria de la representació dins el consell assessor del parc

tengui més presència..., que sigui majoria l’Ajuntament de

Campos i els propietaris. Però aquesta situació no passa a cap

espai natural protegit de les Illes Balears, normalment

l’administració a totes les juntes rectores sol ser majoria o sol

ser majoria qualitativa.

També demana que es regulin els passos d’accés a la platja

i demana una solució pràctica per al 2016 per als aparcaments,

no és àmbit d’aquesta llei arreglar el conflicte d’aparcaments

que pugui tenir per a aquest estiu l’Ajuntament de Campos;

evidentment, per a l’espai natural protegit que es genera creiem

que un instrument de gestió necessari són els aparcaments, però

la nostra urgència no era solucionar el conflicte que pugui tenir

aquest estiu l’Ajuntament de Campos.

Altres representants, també hi ha tot un conjunt de

representants que tenen petits aparcaments dins l’àmbit del

parc, com és el restaurant d’Es Trenc, i ell planteja aquesta

dicotomia de com quedaran aquests aparcaments, aquests petits

aparcaments que existeixen, evidentment dependrà de la seva

legalitat si queden o no queden. I demana que l’impacte visual

sobre Es Salobrar, de l’aparcament que tenim a la zona d’Es

Salobrar, hi ha molta gent que ha dit que és una de les millors

vistes sobre Es Salobrar i, per tant, que l’aparcament dissenyat

pot generar un impacte, per tant..., això ho diuen tant entitats

conservacionistes com els propietaris com els fets, per tant,

haurem de plantejar la dimensió d’aquest aparcament si és

correcte i la seva ubicació.

També els del restaurant d’Es Trenc manifesten que la

regulació dels aparcaments i aquest fet dissuasiu d’allunyar-los,

que nosaltres consideram que pot ser una de les mesures de

gestió que eviten riscos, que ens permetran recuperar l’espai,

plantegen que pot tenir efectes socioeconòmics damunt la seva

activitat.

Després hi ha tot un conjunt de propietaris que han fet una

alAlegació en conjunt, genèriques, el Sr. Jaume Bonet, més nou,

fan tot un conjunt d’alAlegacions bàsicament... diuen que no

s’hauria d’haver fet la llei, sinó que hauria de ser a través d’un

mecanisme de PORN. Sobre l’àmbit territorial diu que

manquen els límits, explicar que els límits vénen marcats per

l’ANEI, vénen marcats per la ZEPA, vénen marcats pel LIC,

vénen marcats pels límits físics que ja duen molts d’anys que

estan establerts. Plantegen dubtes sobre si la conselleria ha de

ser l’òrgan gestor d’un parc natural; evidentment des de la

conselleria som competents en la gestió dels espais naturals i no

podem renunciar a l’exercici de les nostres competències.

Considera que el règim d’activitats, sobretot damunt la

salinera, pot generar dubtes o no dubtes, tenim un exemple del

Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, on ja tenim

activitat salinera, per tant, hem d’aprendre d’aquesta

experiència, s’han comesos errors al llarg del temps que ens

han de fer ara no cometre’ls a Campos, tenim ja aquesta

experiència i ho hem d’anar avançant. Per tant, n’hi ha que

demanen... també aquests propietaris demanen més pes dins la

representació de la junta rectora, això és un fet que tots els

colAlectius van demanant.

Fan un manifest damunt la documentació, per un costat

diuen que no és suficient i per l’altre diuen que és massa densa

perquè n’hi ha molta, vull dir, és un poc contradictori. Pensau

que evidentment tota la cartografia que va lligada a tots els

esborranys de PORN és una documentació molt farragosa i

molt pesada, i també demanen això, és a dir que la superfície

dels aparcaments és desmesurada, però també demanen més

places d’aparcaments.

ASAJA en les seves alAlegacions... vaig agafant... els he

explicat els onze blocs genèrics i vaig agafant alAlegacions que

representen diferents colAlectius, fa esment al fet que s’ha de

reconèixer el paper de l’activitat agrària, faltaria més, l’activitat

agrària és clau al parc i ens genera una biodiversitat que hem de

mantenir, pensin com es generen discontinus, tenim un ambient

de Salobrar, devora tenim garriga, després tenim camp de

cultiu, aquestes zones de transició, aquestes diferències és el

que genera més riquesa i més biodiversitat, per tant, és una cosa

(...).

També manifesta ASAJA la necessitat de participació de

qualque representant del sector agrari dins la junta rectora, a

més manifesta la necessitat d’un PORN i que està interessada

a participar i que la considerem part interessada durant tot el

procediment.
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Amics de la Terra considera que 1.500 places són massa,

són moltes i que supera la capacitat de càrrega de la platja i

proposa prohibir l’ús de maquinària durant la retirada de la

posidònia.

Una altra tipologia d’alAlegacions..., el GOB proposa tota

una sèrie d’usos que s’haurien de prohibir, com pugui ser

l’abocament de residus líquids contaminants, la instalAlació de

noves esteses elèctriques, activitats de vol esportiu damunt

l’espai a menys de 200 metres d’alçada, la regeneració artificial

de platges hauria de ser prohibida, els fondeigs, navegació,

motos aquàtiques. Manifesta que el capítol 5, d’informació i

educació ambiental, podria ser ampliat o suprimit, vull dir, o

entram en més detall -consideren- o l’hem de suprimir. Demana

sotmetre a informació pública la documentació, és dir, dins els

primers quinze dies hi havia tota una documentació i als segons

quinze dies d’exposició pública es va multiplicar la informació.

Demana un estudi d’ubicació dels aparcaments, està publicat,

hi ha la proposta de l’Ajuntament de Campos, hi ha l’estudi al

qual he fet referència de (...) i del PORN de 2011 que també

regulava un poc aquest tema de mobilitat.

Demana com a fet diferenciat que s’incrementi

l’aparcament, la distància de l’aparcament on s’ubica la

salinera, de sa salinera, per tant, crec que això també és una

alAlegació en què coincideixen diversos colAlectius, la gran

diferència és que proposa la creació d’un aparcament a la zona

de Sa Ràpita. L’eliminació d’uns temes d’accessos de camins

i que es marcàs exactament on està permès i on no està permès

l’activitat de caça, crear un mapa específic. Consideram que no

és necessari crear un mapa específic perquè bàsicament a tota

la zona d’Es Salobrar la caça està prohibida, vull dir, després

els diferents vedats tenen els seus plans tècnics on es regula què

es pot fer i què no es pot fer.

Com veuen han presentat tot un conjunt d’alAlegacions

diverses que van en sentits, algunes vegades contraposats i un

poc avui la idea era explicar que Es Trenc mereix un respecte,

que Es Trenc mereix la seva conservació per la seva

singularitat; que volem demostrar que som aquí avui per

recollir les inquietuds des del minut zero del Parlament, és a

dir, crec que el Parlament és qui ha d’aprovar aquesta norma i

per tant, volem que des del segon zero tengueu tota la

informació per poder participar i poder enriquir el debat; que

fem 25 anys tard en la protecció d’Es Trenc, però que tampoc

no hem de córrer perquè sigui ja, que el que nosaltres volem és

que es facin les coses ben fetes. Es Trenc, volem que aquesta

legislatura ja tengui gestió, per això fem el tràmit de llei.

He intentat recollir una mostra de totes les alAlegacions i

explicar-los amb aquesta transparència els onze grans blocs de

problemàtiques que han detectat les diferents entitats amb

diferent sensibilitat, com veuen uns per massa i uns per massa

poc. Per tant, la virtut d’aquest conseller i del seu equip serà

trobar l’equilibri entre una cosa i l’altra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara passaríem a suspendre la

sessió durant 45 minuts, per tant demanaria als portaveus si

suspenem o si continuam... Continuam.

Li demanaré, conseller, si contestarà globalment o

individualment les preguntes.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Globalment. Doncs passam al torn d’intervenció dels grups

parlamentaris per tal de formular les preguntes o observacions,

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gabriel

Company, per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller,

benvingut, bé... esperem que aquest incendi que té evolucioni

favorablement i tot quedi en un ensurt.

Jo crec que quan parlam d’aquest assumpte, crec que ha

quedat prou clar que es va fer una presentació molt apressada

on efectivament no s’acompleix el que diu la LECO i després

s’ha anat corregint, jo crec que amb bon criteri s’ha anat

corregint un poquet la situació en base al que demanava la gent.

Jo crec que dir que Es Trenc Salobrar de Campos no està

protegit és molt aventurat, perquè tots sabem que du 32 anys

protegit, des de l’any 84, que es va declarar àrea natural

d’especial interès. De fet la seva protecció des del principi ja va

ser superior a la dels altres ANEI del 91, i ja es va prohibir la

construcció l’any 1987. Per tant, ja dic, en el 91 es va declarar

ANEI, i s’han anat adaptant les diferents normatives que han

sortit. Crec que són més de trenta normatives europees, estatals

i també autonòmiques que afecten Es Trenc, i crec que donar

a entendre que no està protegit és un poquet... fugir de la

realitat. Si no estigués protegit no estaria com està; el que passa

és que després vos heu vist un poquet obligats a justificar el

que en un determinat moment és una cosa que sí que s’ha de

fer, que sense cap dubte es pot fer, però que precisament no hi

ha urgència per fer-ho o almanco la urgència que s’ha volgut

dir. S’hagués pogut fer així com es fan les coses, sense passar

l’arada davant el bou.

L’article 23.3 de la LECO diu clarament que prèviament a

la declaració de parcs, paratges i reserves naturals s’ha

d’elaborar i aprovar el corresponent pla d’ordenació de

recursos naturals, i que excepcionalment poden declarar-se

aquestes figures sense l’aprovació prèvia del Pla d’ordenació,

com el PORN, quan hi concorrin circumstàncies que ho

justifiquin, les quals s’han de fer constar expressament. Això

crec que és una cosa que ha quedat molt clar que no és així, i

que tanmateix si l’obligació de fer-ho l’any següent a declarar-

ho es volia fer, jo crec que s’hagués pogut fer de forma normal,

sense anar apressats.

Ja dic, els terrenys privats, que jo tenc oportunitat de

conèixer des de fa més de trenta anys, perquè he gestionat fins

i tot les ajudes europees des de l’any 92, sense cap dubte, cap

aquí, sé el que se sembra i el que es deixa de sembra dins

aquells terrenys, i estan pràcticament igual des de fa més de



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 27 / 8 de juny de 2016 353

 

trenta anys, o jo els he vist iguals; encara ahir vaig passejar, fa

un parell de dies, per allà per veure com estava, i estan

pràcticament iguals. Una altra cosa és cercar penjar-se qualque

medalla a costa de la propietat privada, i això jo crec que

haurien d’estar alerta, perquè qui posa el mort és la propietat

privada, una propietat privada que veu com ara, intentant

modificar també a través de la Llei d’avaluació d’impacte

ambiental la participació, eliminam el 50% dels propietaris,

com bé vostè sap, que això no consona gens amb la participació

de la gent i demanar després la colAlaboració, que no ens hem

d’oblidar que haurà de ser amb els propietaris. Per tant la

connivència hauria de ser total amb aquesta gent i no ho ha

estat des d’un primer moment, com bé sap el conseller perquè

així li ho han fet saber.

Crec que hi ha hagut una sèrie d’incompliments per part

d’aquest govern. Allò del PORN està claríssim, és a dir, primer

s’ha de fer el PORN i, com que no hi ha presses, facem el

PORN i després declari’l, perquè a més tenia perfectament

temps; declarem després el parc natural si efectivament, una

vegada fet el PORN, surt tot això que hi ha, i els estudis

corresponents. 

Ho heu dit vós, conseller; és que a més ho vàreu treure amb

una informació pública de quinze dies, i després ho vàreu fer de

quinze dies més. Vàreu dir que era per fer més participació. No,

no va ser perquè hi hagués més participació, conseller, va ser

perquè legalment estàveu incomplint uns terminis, que diu un

mes. Per tant si la llei diu un mes ha de ser un mes. 

Els documents que se sotmeteren a informació pública, no

en vàreu facilitar cap ni un, conseller, al començament, cap ni

un: ni el contingut ni les afirmacions sobre amenaces als

hàbitats, etc.; només quan varen ser reclamats, a partir de dia

19 d’abril, varen penjar a la pàgina web una sèrie d’estudis que

estan totalment inconnexos. Quin són?, vós heu fet referència

a aquells realitzats el 2006, el 2008 i el 2011, és a dir, vàreu

tirar d’hemeroteca per poder justificar-ho tot, clar, i això la

gent, que a més està molt sensible i els que són propietaris

d’allà, que duen molt de temps amb això, ho veieren i també es

varen molestar moltíssim. Per tant mirau que és bo de fer, és a

dir, anau, feis un estudi del Pla d’ordenació de recursos naturals

ben fet allà dins, estudiau totes les amenaces que hi ha i les que

no hi ha, i al cap d’un any, quan ho tengueu fet o això, feis...,

es veurà si efectivament hi ha aqueixa gran necessitat o no en

teoria de fer més protecció, que no n’hi haurà més, de

protecció, és a dir, que és una de les coses que hi ha.

Efectivament, heu comentat allò de tota la part agrícola

ramadera; no se’n fa ni menció, que supòs que després dins el

PORN hi serà, però, clar, sempre tornam a “el PORN ho dirà”;

idò per què no ho feim tal com diu la LECO? Primer feim el

PORN i després tot això anirà com una seda, si és vera que

realment hi ha valors dignes de preservar, que sense cap dubte

crec que això ho tenim tots ben clar. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per això, per això, però vull dir que, si hi és, per què heu de

falsejar el procediment establert per llei? Estiguem tranquils,

això sortirà segur. Per tant no donem motius perquè la gent es

pugui queixar quan realment tenim tota la raó del món.

Amb els aparcaments és clar que també hi ha hagut gent que

s’ha queixat. És que pareix ser..., jo no ho he mirat, però pareix

ser que heu pintat els aparcaments a zones inundables; el

mateix propietari es queixa, tal... és una cosa que en això també

coincidesc amb el GOB: i per què, conseller, no vos plantejau

fer-los allà on ja són, que ja estan els terrenys pràcticament

adaptats?, per què hem d’anar a degradar terrenys nous que són

agraris o agrícoles, en aquests moments? Jo crec que en això

convendria que féssiu un pensament. A més que si els feis allà

on són a dia d’avui ni heu de posar en marxa amb l’ajuntament

un sistema d’autobusos, ni han de fer res de res de res,

senzillament la gent ja hi arribarà, allà. Altra cosa és que vos

qüestioneu, que jo crec que sí, un bon sistema de mobilitat, o

ampliar aquell camí, que tots sabem que si un dia hi ha un

denou greu, si entra una ambulància tendrà mal de fer sortir-ne,

però això ja fa estona. Això s’arregla fent una ampliació del

camí existent.

Per tant jo crec que esperit de transparència no n’hi ha

hagut, pel que hem pogut anar veient de les actuacions que heu

duit a terme. Jo sincerament crec que en una cosa en què

podem estar bastant, bastant, bastant d’acord la immensa

majoria de la societat d’aquí, de les Illes Balears, crec que el

que ens ha faltat ha estat aplicar de bon de veres això que

sempre es diu des d’aquest govern actual, que vol participació,

que vol consens, que vol tot això, que no hi ha estat, i ara s’ha

hagut de rectificar un poc a la força. I a mi em dol que sigui

així, perquè s’hagués pogut fer d’una altra manera. 

Ja dic, jo la urgència, sincerament, si voleu d’aquí a deu

anys ens tornarem a veure i segurament direm: “Bé, i Es Trenc,

què ha suposat això de declarar-lo parc natural?”; jo voldria

veure què hi ha hagut, perquè en tot això el que hi sol haver és

una nova figura de protecció però no ve acompanyada del que

ha de venir moltes vegades, que són també ajudes econòmiques

per a la gent que està allà dins perquè pugui fer determinades

actuacions. I també és vera que no es té molt en compte, o hi ha

molts de nervis, la gent que també té activitats allà dins, perquè

les àrees d’alt nivell de protecció són incompatibles amb

qualsevol tipus d’acció o de negoci que hi hagi allà dins,

diguin-se agroturismes o venda de productes locals, etc., etc.

Bé, idò en tot això, que requereix una feina intensa, que

requereix el seu temps i parlar-ne molt amb la gent perquè

ningú no se senti malament, jo crec que s’ha fallat una mica i és

una vertadera llàstima.

I dit això jo tampoc no vull dir molt més, perquè en el

moment que es reprèn i s’està en contacte amb la gent l’únic

que hi ha d’haver és no fer-ho de cara a la galeria, conseller,

sinó fer-ho seriosament, i tenir molt clara una cosa: si la

propietat és al cent per cent privada, aquesta propietat és

important que no la tengueu obligada a ser-hi a dins de mala

gana i posant mala cara sinó tot el contrari, cercau la

connivència i cercau la seva participació, i cercau, en lloc de

prohibir per intentar protegir, cercau que ells mateixos, que són

els que ho hauran de fer, gestionin bé aquell espai perquè tots

en puguem gaudir.

Per tant acab amb una frase que jo solia emprar molt, i és

que per protegir no fa falta prohibir, sinó tot el contrari, quan

es prohibeix se sol dur a l’abandonament i l’abandonament du

a la desprotecció, i hauríeu d’aconseguir que en lloc de prohibir
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per protegir féssiu tot el possible perquè es gestionàs el millor

possible, i això s’haurà de gestionar en la majoria dels casos

amb la propietat privada i amb els doblers també privats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. David Martínez per un temps de deu

minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i

diputades. Sr. Conseller, gràcies per la seva compareixença i la

informació que s’ha donat, i esperem que l’incendi que hi ha a

ponent no sigui res i quedi en un ensurt.

No sabia molt bé com enfocaria aquesta compareixença,

quina informació ens donaria, i ens hem basat en les

alAlegacions o amb la informació que ens han passat el GOB i

l’associació de veïns de Campos, bé, dels veïns que es va crear

allà, d’Es Trenc, perdó, i del cercle de Campos. Incidirem en

els temes que trobem que són més importants, ja que ha dit açò,

els blocs i un poc un resum de tot el tipus d’alAlegacions que hi

ha hagut. 

També tenim el dubte de quina tramitació, com que és

d’urgència, no sabíem quin és el mecanisme que triava la llei,

quin és el mecanisme de tramitació, és el d’una llei normal?

Passarà pel Parlament? Quin termini hi haurà? I també teníem

el dubte, i açò ho ha dit, si després d’aquest estudi

d’alAlegacions, la resposta d’alAlegacions hi haurà informació

pública d’aquestes respostes, d’alAlegacions, que la llei... si és

obligat per llei fer aquesta informació pública i era saber si...

bé, no ho sé, era per a açò, veure quin és el tràmit, si podia

donar un poc més d’informació.

Com no, el tema dels aparcaments és un tema molt delicat

i que hi ha alguns aspectes que trobem molt importants. Encara

que ja és aquí l’estiu, ja s’ompl de cotxes i de vehicles i no hi

ha una solució, sí que crec que seria..., almenys intentar-ho i a

veure si es troba una solució amb l’Ajuntament de Campos i el

Consell de Mallorca, una solució per a ara, no esperar que la

llei sigui aprovada. Açò seria una petició que jo crec que no

només és dels veïns, sinó de la gent que visita Es trenc i que va

a gaudir de la platja i també dels turistes, per evitar que hi hagi

colAlapses i hi hagi aquesta situació i a veure si es pot trobar

alguna solució en aquest aspecte.

Quant a la publicació d’estudis, sí que interessa molt saber

en quins estudis tècnics s’han basat per a la ubicació dels

aparcaments proposats. No sabem si hi ha un estudi que s’ha fet

des de la pròpia conselleria o s’ha basat en els estudis previs

que hi ha hagut, i si ja estan publicats doncs res, però si hi ha

un altre estudi, no sé si hi és o no, quin és el criteri? Però com

que ja hi ha propostes d’ubicacions alternatives d’aparcament

i es va estudiar per part de la conselleria, no entrarem en aquest

aspecte, que ja té la conselleria aquesta informació. No (...).

Sí que trobem important que la superfície d’aparcaments

proposats sí que és elevada, en comparació amb la capacitat de

càrrega que té la platja i que es va incloure, que era de 1.500

vehicles, i sí que es considera que la superfície proposada és

molt elevada, i s’hauria de reduir almenys per evitar que a un

futur s’arribàs a superar aquesta capacitat de càrrega. I seria

molt interessant estudiar altres alternatives, i aquesta de Sa

Ràpita trobem que seria una possible bona solució per allunyar

del centre d’Es Trenc l’afluència de vehicles i de gent.

També trobem que els camins d’accessos, l’aparcament tal

i com està proposat a la vora de la salinera i a la zona nord del

Salobrar, sí que podria tenir un impacte negatiu perquè està

molt prop de zones humides, on hi ha aus reproductores, aus

migratòries i podria ser un... Perquè sí que al final de la

primavera, a principis d’estiu ja hi ha afluència de persones i

encara som al final de l’època de nidificació i podria haver-hi

problemes i tal vegada seria interessant canviar aquest accés

per un altre, o mirar de veure quines alternatives hi hauria.

I després una cosa que no ha comentat i que estaria bé mirar

com es podria fer, és el tema de la gestió dels aparcaments, que

no sé com es pensa fer, o si està en estudi. Proposem des del

nostre grup parlamentari quina viabilitat té que sigui pública

aquesta gestió, evitar concessions privades, que solen ser un

problema més que un avantatge, i aprofitar els serveis públics

per fer aquesta gestió. I si no és possible que sigui públic,

almenys amb associacions de propietaris o aprofitar la xarxa

associativa per fer aquesta tasca de gestió i que els beneficis

que es tenguin d’aquesta gestió d’aparcaments, que es puguin

reinvertir en la gestió i manteniment del parc.

Quant a les activitats, no entrarem en detall, si que..., ja que

hi ha dos capítols a la llei..., dos articles, perdó, a la llei, que

són les normes de protecció en el capítol segon, sí que entenem

interessant ja que suposen unes activitats, almenys les més

importants que siguin... que se sap que sí o sí podrien estar

prohibides, doncs incloure-les-hi. I açò a criteri de la

conselleria el que es considera que sigui més important.

I quant a... sí que hi ha una reivindicació per part del GOB,

en el capítol cinquè, s’ha introduït un capítol d’informació

d’educació ambiental, i bé, ho heu vist, a veure si es podia

ampliar a altres activitats i no costaria res. Jo crec que

introduir-les serà millor que llevar l’article, es podria ampliar

i estaria molt bé.

Els vedats de caça ja ho ha comentat, que bé..., no, està

molt clar quines zones estan prohibides, o sigui que trobem que

està bé.

I després a l’explicació de la modificació de les lleis, de

l’article 19 de la Llei 6/99, de les Directrius d’Ordenació

Territorial, i de la Llei 1/91, sí que trobem que és perillosa

aquesta modificació. No trobem que sigui necessari aquesta

modificació, o tal vegada els serveis jurídics..., no som experts

en aquest tema, però bé, sí que si hi ha altres lleis, dins la

pròpia llei de declaració del parc ja es pot posar aquesta

excepció i no cal modificar altres lleis que suposa complicar

més la legislació. De totes maneres els serveis jurídics jo crec

que..., bé, si no és necessari modificar aquestes lleis millor. I si

es pot garantir que dins aquesta llei de creació del Parc Natural
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d’Es Trenc-Salobrar ja hi ha totes les garanties jurídiques, no

trob necessari modificar aquestes lleis.

I per la nostra banda, res més. Simplement estam contents

que aquesta llei vagi prenent forma, que està dins dels acords

pel canvi als quals el nostre grup ha donat suport i hem signat

tots junts, els partits que donem suport al Govern, i dins la

urgència sí que almenys que les garanties de participació, que

sé que fan tot el que es pot, però bé, que no sigui un

impediment perquè aquesta participació sigui real i que tots els

agents que estiguin interessats i que siguin afectats, puguin

participar i hi hagi totes les garanties.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Bé pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Diputat David Abril, per

un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, conseller. I com han dit abans altres companys,

esperem que això de Puigpunyent no sigui res i quedi en una

anècdota.

Sí dir-li que, evidentment, per part del nostre grup no

podem més que manifestar la nostra satisfacció per aquest

projecte de llei, perquè pensam justament que la protecció, o

avançar en un grau de protecció com és la creació d’un parc

natural a Es Trenc és, justament, el paradigma de la política o

del tipus de política pública que fa falta fer en aquests

moments, on d’allò que hauríem de parlar, pensar, debatre i

produir els polítics, i ahir ho vàrem dir per mor d’un altre

debat, hauria de ser d’això, d’aquest colAlapse ecològic i en

bona mesura també econòmic que tenim. I per tant, no podem

compartir els arguments d’aquells que estan en contra d’allò o

d’allà on justament el nostre grup hi veu avantatges. Sobretot

ho dic per tres qüestions, o tres grans contra-arguments que

nosaltres voldríem convertir en arguments en positiu.

Primer, d’alguna manera la idea del rebuig a la figura del

parc natural, amb aquell argument que Es Trenc està

suficientment protegit. Nosaltres justament defensam aquesta

figura del parc natural, perquè, a més, implica tot un procés de

participació, de propostes per part de la gent i dels colAlectius

afectats. Vostè n’ha fet cinc cèntims de les alAlegacions que

s’han presentat i que evidentment es tendran en compte; del

diàleg interinstitucional que hi ha hagut també a aquest

respecte, i de la voluntat clara de conjugar evidentment

interessos públics i privats, perquè a més això fa part de

qualsevol projecte de parc natural que es vulgui posar en marxa

aquí i arreu del món.

I de fet, el nostre grup està convençut que si l’inefable

Jaume Matas, conegut en el món mundial justament per no

preocupar-se justament de saber combinar massa bé aquest

interès públic-privat, no hagués boicotejat els projectes i les

declaracions de parc natural que hi va haver en el primer pacte

de progrés en aquesta comunitat, i que també varen ser

boicotejats per l’organització agrària de la qual formava part el

company Company.

Segurament, si en aquell temps i durant aquests anys

s’haguessin desplegat plenament aquests parcs naturals, en lloc

de reduir-ne la superfície, en lloc d’acabar realment amb la

naturalesa i amb la figura administrativa que comportaven els

parcs, segurament avui en dia a llocs com la Serra de

Tramuntana, que llavors varen ser declarats Patrimoni de la

UNESCO, hi hauria moltes més oportunitats de

desenvolupament i segurament moltes més ajudes fins i tot per

al sector agrari que no hi ha avui en dia, que moltes vegades

hem de córrer i hem de fer "virgueries" per ajudar aquest

sector. Heu comentat qualque vegada també, en pla anècdota,

alguns dels que defensàvem allò ens acusaven de comunistes

que volien robar les terres als pagesos, només pel fet de

plantejar una cosa tan de sentit comú a una terra tan limitada

com la nostra.

Un altre... bé, l’argument aquest que ja amb la figura actual

i amb el tema de l’ANEI o de la LEN així com estava fins ara

Es Trenc ja està suficientment protegit, evidentment és un

argument que no compartim i, de fet, estam molt contents que

un dels problemes principals que hi havia per a l’ecosistema,

però que també implicava un problema polític i de gestió per a

l’ajuntament, i jo crec que per al Govern, com autoritat

ambiental, que era el tema del pàrquing, doncs s’hagi plantejat

-ja veurem com acaba-, però que s’hagi plantejat justament com

a una oportunitat, no només per arreglar aquesta qüestió, que,

a més, suposava una agressió clara al sistema dunar, que és una

de les coses que més cal preservar d’aquest indret, sinó que, a

més, serveixi per llevar lloc als habitants de Campos i sobretot

a l’ajuntament un problema de sobre, però a més per establir

una línia d’acció que per a nosaltres hauria de ser una línia

d’acció comuna en el conjunt d’espais naturals, que és posar un

sostre de places, com parlam també d’alguna manera amb el

tema del sostre de places turístiques; en aquest cas un límit de

capacitat de càrrega que d’alguna manera ve condicionada per

la capacitat mateixa del pàrquing. 

També és curiós que el Partit Popular entri en el regateig de

si tants cotxes, més o manco cotxes, perquè aquesta és la

pràctica que també duen a terme altres comunitats autònomes,

i vull posar un petit exemple d’això: Galícia, l’arenal de Las

Catedrales, que és una platja d’alguna manera que té moltes

coincidències des del punt de vista ecològic i de les amenaces

que hi té a sobre com en el cas d’Es Trenc. 

Per tant, el tema d’establir també capacitat de càrrega per

als diferents espais naturals a un moment on sabem que

enguany tornarem a batre rècords de turistes i, si no passa res,

en els propers anys continuarem batent rècords de turistes,

malgrat intentem fer una política de redreçar el model turístic,

el que està clar és que a qualsevol indret del món els espais

naturals i sobretot els espais naturals protegits tenen una

capacitat de càrrega determinada. Per tant, qualque dia

convendrà abordar aquesta capacitat de càrrega i posar límits,

si volem que continuïn sent espais naturals.

I el darrers dels arguments era allò que la figura de parc

natural pot castigar, perjudicar els habitants de Campos. Això

que ens ho diguin als d’Inca, que ja ens agradaria tenir un parc
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natural com Es Trenc o tenir platja, diguem. Ens fa una certa

gràcia aquest concepte de perjudici, perquè evidentment, no

només des del punt de vista de tenir un indret o un espai

privilegiat, sinó també des del punt de vista econòmic, està

claríssim que això representa una clara oportunitat i estic ben

segur que també, i li feia la broma fa poc a la Sra. Prohens tot

d’una que es va donar a conèixer aquest projecte de llei, estic

segur que el Partit Popular al final acabarà donant les gràcies

per tenir l’impost turístic, perquè segurament Campos per mor

o via parc natural d’Es Trenc serà un dels beneficiaris de

l’impost de turisme sostenible.

Per tant, i vaig acabant, si hi ha hagut qualque cosa

protegida en excés durant aquests anys han estat determinats

interessos particulars a costa de la majoria. Per això, aquest

projecte de llei i la feina que vostè d’alguna manera ens ha

detallat i els avenços en la seva tramitació abans que entri en

aquest parlament, són una clara mostra que això està canviant

i estam molt contents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Jaume Font,

per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tots. Gràcies, Sr.

Conseller, per la seva compareixença. I això de Puigpunyent és

un incendi a l’estiu. Jo venc sempre amb tranquilAlitat i quan

així van parlant els portaveus abans que jo, em vaig enfadant,

em vaig enfadant, em vaig enfadant. I ja Plató en va dir una,

que era que quan una multitud exerceix l’autoritat pot ser pitjor

que els tirans, que hem tengut anteriorment. I quan el

desconeixement, això ja no ho va dir Plató, ara parlaré dels

tirans i de la multitud, la multitud són els que governen ara, els

tirans els que volien desenvolupar urbanitzacions. Però quan un

sent parlar els portaveus i el conseller i parlen de protecció i tal

i qual, s’adona que han passat un fester d’anys de l’any 91 cap

aquí i que no n’hem après.

Senyors! No parlin de protecció, parlin de gestió dels espais

que estan protegits! Parlin de gestió dels espais que estan

protegits! A aquests espais no poden fer cap hotel ni cap casa.

La seva ignorància, i m’és igual el que em diguin, és supina.

I després, que el Sr. Portaveu de MÉS sigui també tan

ignorant de reconèixer, de no voler reconèixer que si la

UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat la Serra de

Tramuntana, una de les qüestions principals que va exposar la

UNESCO és perquè tenia una figura de protecció que era

paratge natural i és del Govern de Jaume Matas i jo era el

conseller. Pot haver-hi coses molt dolentes del Govern del Sr.

Jaume Matas, però hi ha coses molt importants, molt

importants, i jo crec en la protecció sempre i quan hi hagi acord

amb la propietat.

I mai no he discutit que Es Salobrar de Campos és ANEI i

que ha de tenir una figura, però ens hem equivocat amb la

forma, com hem fet, i en un altra cosa, que és amb els doblers

que hi posam. 

La forma és tan senzilla, és clar, tothom parla de la LECO,

la LECO és molt bona, a la LECO el PSM hi va votar a favor

el 70%, hi va estar d’acord i es va abstenir a l’article a arribar

a l’acord, i el PSOE hi va estar a favor d’un 95% i va estar

d’acord que si hi havia el 51% de la propietat pogués posar-se

en marxa un parc natural o un paratge natural o una reserva

natural, perquè és clar, aquí vostès s’han pres la meitat de la

lliçó, o un 20% , però no la resta i, si no, ho demanin als qui

eren els portaveus en aquell moment. Ho dic perquè jo crec que

havíem d’haver fet un PORN, un PORN per llei, un PORN, per

llei un PORN. Vostè pot agafar l’opció, que no és el 51%, que

és fer una llei i fer un PORN. 

Per què un PORN i no declarar parc d’entrada? Molt

senzill, perquè el PORN és la patologia de l’espai i li dirà si ha

de ser paratge natural, reserva natural o ha de ser parc natural.

Jo puc coincidir amb vostè perfectament que al final el normal

és que sigui parc natural, puc coincidir amb vostè, però vostè

diu una cosa més, que s’han intentat fer altres vegades ja els

PORN, idò, hi ha una feina feta aquí, només declarant, fent un

PORN per llei, traient la informació, donaria opció que la gent

hagués pogut alAlegar, cosa que amb la llei no pot. I és d’això

que es queixa la llei.

Els pàrquings, que aquí tothom: els pàrquings són molt

importants; els pàrquings no són gens importants respecte de la

gestió de l’espai de forma natural, d’equilibri ecològic, no són

importants, són conseqüència, en tot cas, de les persones que hi

van, però primer serà l’espai i desprès els pàrquings. I aquí la

gent, com que veu pel diari: i els pàrkings, ja farem (...)

pàrquings, i parla dels pàrquings. No, no, el problema és que es

deteriora l’espai d’una forma increïble.

I acabaré, perquè no pensava parlar d’això, però quan he

sentit el Sr. Abril, és que són castanyes una rere l’altra, i

sembla a un moment donat que els altres som uns bruts, uns

bruts que només volem destrossar, i jo crec que hem demostrat

la sensibilitat amb aquest govern moltíssimes vegades, i quan

un dispara ha de saber si dispara qualque vegada als seus. Jo no

és que sigui dels seus, però qualque vegada mir de donar-li la

mà, si puc.

Hi ha una qüestió bàsica que també li dic, perquè això, això

no és... el parc, el futur... figura de gestió del parc, del parc, que

vostè ha fet per llei té, costa més que vint cursos de facultat de

medicina, i jo no sent els de Podemos en això, ni els del PP, no

els sent. 

I en canvi basta llegir el Consell Consultiu el que ha dit en

aquest informe d’aqueixa llei, diu: “El Consell Consultiu,

seguint dictamen 132/214, de 20 de febrer, del Consell d’Estat,

considera que l’administració té diferents opcions per desplegar

una norma amb rang legal, i cada una d’aquestes opcions pot

tenir un impacte diferent en la realitat social sobre la qual es

projecten, per la qual cosa s’exigeix una memòria acurada

d’impacte econòmic del projecte, suficient i que permeti

valorar la seva especial transcendència, sobretot com és el cas

que ens ocupa”, que és la llei aquesta, “que s’innova

l’ordenament jurídic. Per això la memòria econòmica ha d’estar
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ben raonada i suficientment argumentada. L’estudi econòmic

és un tràmit preceptiu i essencial en l’elaboració de qualsevol

norma que tengui implicacions econòmiques, i fins i tot quan es

tracta d’aspectes no quantificables, com per exemple qualsevol

norma que afecti sectors econòmics, activitats o l’organització

de l’administració. L’estudi econòmic ha de demostrar i

analitzar, encara que sigui de manera succinta, els efectes

econòmics en els destinataris de la norma, efectes que poden

ser més o menys beneficiosos i més o menys quantificables. Per

tant s’hauria de fer una previsió econòmica realista dels efectes

de la declaració i donar compliment a les previsions legals

sobre aquesta matèria.”

Clar, això ho diu el Consell Consultiu. No és preceptiu?, no,

però són els que en saben; en Jaume Font vostè poden no

creure’l i dir “aquest és un fantasma”, com ahir els de

Podemos, que deien “ja comença el xou amb ell”; no és que

comenci un xou, és que hi ha per no aturar el xou, hi ha per no

aturar el xou, perquè si realment vostès el que volen és protegir

ja està protegir; si ho volen gestionar, és allò essencial. 

I com a conclusió crec que hi ha aspectes cabdals que no

guarden les formes, conseller. M’explicaré. Quan és una

explotació -jo estic en contra del camp de polo, eh?, perquè ho

sàpiga, i va intentar passar i va sortir amb un no; això no ho diu

el Sr. Abril, va sortir amb un no, però vaja, més gros que l’arc

iris, més gros que l’arc iris, però...- el Govern podrà fer

qualsevol construcció de centre d’interpretació, d’albirament

del que sigui...; en canvi allà si hi ha vaqueries, o allà si hi ha

cases antigues, no poden fer res. Jo no dic que muntin cap

negoci d’activitat de res, però hauran de poder mantenir ca

seva, i potser si és viable una activitat econòmica, sigui de vi,

sigui de mel, sigui de sal, sigui d’una (...) documental del que

ha estat el procés de protecció de les salines durant cent anys,

l’han de poder mostrar. O què és?, que només poden fer un

centre d’interpretació que sigui públic? Volem que la societat

cregui en el govern i en la capacitat de poder fer aquestes

coses. L’únic forma és que hi hagi acord amb ells i que puguin

tenir un mínim de trobada.

Repetesc. Quan una multitud exerceix l’autoritat, és més

cruel que quan ho fan els tirans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Vull donar la

benvinguda al conseller i també em vull afegir als bons desitjos

que l’incendi quedi en no-res.

Des de MÉS per Menorca, i reconec que parl una mica des

del desconeixement, per açò seré molt breu, sí que aplaudim

aquesta protecció, perquè pel que hem vist és una cosa molt

desitjada pels mallorquins. Consider, i pensau que, clar, venint

de Menorca el tema de la protecció el tenim bastant aferrat, que

protegir Es Trenc Salobrar ha de millorar encara més aquesta

illa i fer que aquesta postal d’aquest espai, que pel que he vist

és realment preciós, es pugui mantenir durant el temps, tant per

a la ciutadania d’aquí com per als turistes, que no hem

d’oblidar que al cap i a la fi quan promocionam les nostres illes

a les fires de turisme posam aquestes fotos: posam la foto d’Es

Trenc, posam la foto de Macarelleta, posam la foto d’Es

Talaier..., perquè són les imatges que sabem que realment

venen i que fan que la gent vengui aquí.

Ja està, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Falta el portaveu del Grup Parlamentari

Mixt. Passam al Grup Parlamentari Socialista; té la paraula la

Sra. Conxa Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,

per ser aquí. Desitjam i esperam que aquest incendi sigui el

primer i el darrer de la temporada d’estiu, i que, bé, es pugui

atacar i extingir el més aviat possible, i que no sigui extensiu al

territori, un territori ja que té moltes ferides damunt ell.

Vostè ha fet un recorregut de la llei, ha fet una exposició

que crec que està ja en el contingut de l’exposició de motius i

a tot l’articulat. S’ha d’assenyalar i posar d’especial rellevància

que ens trobam avui davant una reivindicació no de fa 25 anys,

de fa més de 25 anys. 25 anys és la primera legislació de

protecció en aquest indret, però és que jo record que l’any 78

ja hi va haver una manifestació en la qual varen participar unes

500 persones contra un quiosquet que es posava a la platja d’Es

Trenc. Vull dir que Es Trenc és un indret molt especial per a

tota l’illa de Mallorca, per a tota la societat, els habitants de

Mallorca, no sols els que ens vénen a visitar sinó per als que

vivim aquí. Per tant aquesta tramitació ha culminat un desig ja

manifestat per la societat mallorquina fa ja més de 25 anys i

bastants més.

Per tant enhorabona, crec que ens podem congratular de

tenir un instrument que contribueixi al fet que Es Trenc

almanco no vagi enrere, sinó que pugui millorar. És cert, i aquí

ho ha posat en dubte el Partit Popular, el portaveu ha dit que Es

Trenc està protegit, i jo voldria assenyalar que l’afluència

massiva de turisme massiu i de residents, també, que utilitzen

i que van a aquesta platja ha fer la línia de costa retrocedís 20

metres en pocs anys, i això sí que és un element que demostra

que l’acció humana sobre el territori afecta greument el

territori. Per tant era necessari establir mesures de conservació,

de protecció, i aturar un procés de degradació que s’ha vist que

era accelerat en el temps. I és vera que mostram les fotos més

idílAliques de l’illa a l’aeroport de Palma, on els turistes que

vénen poden veure que tenim unes platges quasi caribenyes,

millors que les caribenyes, diria jo, i després, per altra banda,

deixam aquest indret sense protecció i sense conservació; no

protecció i conservació, la que necessita per poder aturar la

degradació.

El Partit Popular ha emprat quasi el cent per cent, diria, de

la seva intervenció a parlar dels propietaris, dels greuges que

poden tenir a través d’aquesta llei si s’implanta, i que s’ha de

fer una intervenció per defensar els interessos particulars. Jo no

l’he sentit dir en cap moment que s’hagin de defensar els
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interessos públics dels usuaris d’aquestes platges, d’aquest

entorn, que són tots els que vivim i que utilitzam aquestes

platges, i que les volem conservar d’aquesta manera, molt per

damunt dels interessos particulars. I és cert que s’ha d’intentar

conjugar, i és cert que s’ha d’intentar escoltar, però els

interessos generals de conservació del territori han de ser

primordials i han de ser prioritaris, i l’objectiu d’aquesta llei és

precisament preservar aquest territori per als interessos públics

de les persones que són aquí, que hi vivim, i per al turisme que

cerca paisatge i que cerca qualitat de la terra i del paisatge i de

l’entorn.

I com exemple diré que el Partit Popular la idea que té de

defensar els interessos públics és, precisament sobre aquesta

zona, jo record el macro hotel de Son Durí a Sa Ràpita que

estava... tenia un àmbit confrontant amb l’àmbit que ara es vol

protegir amb aquesta llei, som... sí, sí, volien fer un macro hotel

devora... a dos-cents metres de l’àmbit d’Es Trenc. Per tant,

aquesta és la manera que tenen de protegir l’entorn, d’afavorir

la conservació del territori perquè el que predomina quan el

Govern del Partit Popular accedeix al poder és precisament

defensar els interessos econòmics per damunt dels interessos

públics, ja ho he dit.

Quant a El Pi, que diu..., bé, que el PORN, el Pla

d’ordenació de recursos naturals, es podria enllestir prèviament

a la declaració de parc natural, perquè contempla totes les

figures que després podrien determinar què és el que volem

conservar i com ho volem protegir, idò, si ho fem d’aquesta

manera podrien assumir el risc que no arribassin a declarar Es

Trenc i Es Salobrar parc natural, que es determinàs una figura

de menor protecció territorial i, per tant, pens que això seria

perjudicial. Crec que el parc natural és la figura màxima de

protecció territorial i per això nosaltres estam totalment d’acord

que s’hagi avançat i que s’hagi anat ja a aquesta via.

Quant a l’articulat de la llei, volia... ja sé que no és

transcendent del moment... immediat, però sí que li volia

comentar que l’article 19 parla de la informació i l’educació

ambiental i cita que s’establiran eines i activitats educatives per

ser tractades als centres educatius existents a l’àrea d’influència

socioeconòmica i a altres municipis circumdants; si nosaltres

volem formar i educar l’alumnat, que és la gent que en el futur

d’una manera autònoma gaudirà d’aquestes platges, ho hem de

fer d’una manera extensiva a tots els centres educatius, perquè

Es Trenc és una costa i és un territori de tota Mallorca, no és

només per als municipis circumdants ni per als habitants de

Campos, és una platja on van persones de tota Mallorca. Per

tant, és molt important que l’alumnat prengui consciència del

que significa la protecció d’aquesta zona i la conservació

d’aquesta zona, i que sigui el mateix alumnat el que també

contribueixi a educar els seus pares i les seves mares en la

protecció, els alumnes, els nins, els infants són uns grans

transmissors de valors que aprenen a l’escola.

Per tant, crec que és necessari no limitar aquestes activitats

educatives a l’àrea d’influència, sinó a tota Mallorca, perquè

tots aquests infants de Mallorca són els usuaris d’aquesta platja.

Quant a les disposicions addicionals, dir... no sé si ho han

notat, però vostès tenen penjat un esborrany en què la

disposició addicional primera no està completa, queda tallada

i crec que falta una part i ho podrien corregir, aprofitar per

corregir el que falta, que crec que falta “parc natural” i no ho

diu.

Després, quant a les alAlegacions, vostè menciona que s’han

presentat més de 90 alAlegacions i m’agradaria saber com

pensen... quin tràmit seguirà la conselleria en relació amb

aquestes alAlegacions, què pensen fer sobre el que s’ha

presentat, m’agradaria que ens en pogués informar.

I quant als aparcaments, que això és un tema que genera

molta polèmica, li he de dir que nosaltres veuríem amb bons

ulls que es pogués determinar un aparcament a l’àmbit de

Campos, del poble de Campos i que, a través d’aquest

aparcament, es pogués establir una mobilitat, uns autobusos

llançadores que crec que funcionen molt bé. A Eivissa s’han

impulsat, a la platja de Cala Salada del municipi de Sant

Antoni, es va establir per evitar l’afluència de cotxes en aquesta

platja, es va impulsar un bus llançadora des del poble i ha

tengut molt bona acceptació i molt bona utilització. Per ventura

estaria bé que es pogués treballar en aquesta línia i així

l’Ajuntament de Campos també se’n podria...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... -vaig acabant-, se’n podria també beneficiar i no caure en

el victimisme de dir que els lleven ingressos, quan podrien tenir

aquesta font, i també a través de l’impost turístic, ja ho ha dit

el portaveu de MÉS i bé, res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de contestació

del Sr. Conseller, té la paraula Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Primer de tot, vull agrair que crec que hi ha un consens, vull

dir tal vegada amb les formes no hi ha aquest consens, però sí

que hi ha un consens amb el fet que Es Trenc ha de ser un parc

natural, crec que de totes les intervencions es desprèn això,

compartirem o no compartirem el procediment que ha seguit la

conselleria, però crec que tots els portaveus han manifestat

aquesta voluntat que Es Trenc sigui un parc natural, i també

tots heu dit una cosa molt important, que és la gestió, és

evident, és a dir, és el que ve a aportar aquesta figura de

protecció a Es Trenc.

Com dia el Sr. Company, és vera que hi ha moltes figures,

i com deia la Sra. Conxa, feia molt de temps que reivindicàvem

aquest protecció, ja hi ha moltes figures, però la degradació no

s’ha aturat, és a dir, alguna cosa no ha funcionat, és a dir,

aquestes figures que hem tengut, vàlides totes a nivell

urbanístic, vàlides a nivell d’hàbitats, tal vegada a nivell

d’Europa, de fer un informes, uns tràmits, però no hem
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aconseguit aturar la degradació. Per tant, a això ve aquesta

figura de parc natural, a incorporar la gestió per aturar aquesta

degradació.

A més, com dèiem, hem de conjugar, com molt bé deia la

portaveu del Partit Socialista, aquests interessos de l’interès

general, és a dir, l’interès de tots els colAlectius, de tots els

ciutadans de les Illes Balears i la responsabilitat que tenim en

el món de conservar aquest espai, aquest espai tan singular, que

té una gran pressió, té una gran activitat econòmica, però l’hem

de conjugar amb aquests interessos generals i aquests interessos

adquisitius dels propietaris que són allà sense que... alguna

vegada s’ha volgut dir que sempre han d’estar enfrontats, i jo

crec que no, vull dir que els interessos generals i els interessos

dels propietaris han de cercar la conjugació per arribar a acords

i al consens de tots.

Per tant, jo em qued amb aquesta idea de consens, d’aquí,

avui, de sí al parc natural, sí a la gestió del parc natural.

Evidentment, per gestionar un parc -com bé deia el Sr. Font-

fan falta mitjans i fan falta recursos.

L’articulat, a l’article 19, evidentment l’educació ambiental

és la clau, com deia vostè, del canvi. A mi m’agrada quan em

demanen: Vicenç, em pots definir què és l’educació ambiental?

Jo sempre empr una definició molt antiga, però que m’agrada

molt, que és: l’educació ambiental és aquella que ensenya a

pensar críticament, a fer-te les preguntes. Per tant, hem

d’aconseguir que qualsevol persona que va a un espai natural

es faci les preguntes del que allà passa, per què és parc natural?

Per què està protegit? Per què no està protegit o per què hi ha

aquestes dunes o per què aquestes dunes desapareixen o per

què aquesta espècie s’està extingint? I si aconseguim que la

gent que visita un espai natural, com en el seu moment quan jo

vaig visitar l’Albufera quan era petit, em varen demanar (...)

aquella zona que hi havia moscards, estava brut, hi havia

canyet, als meus amics no els va agradar gens, en canvi a mi em

va enamorar i probablement d’allà vaig sortir ambientòleg

sense saber-ho.

Per tant, crec que sí, que els espais són aquests llocs... els

espais naturals són llocs on pots transmetre uns valors, uns

valors de coneixement, de respecte i de pensament crític, de

què, per què i com s’han de fer les coses.

Evidentment, si a la disposició addicional primera hi ha un

error, gràcies, tot d’una serà rectificat i serà fet.

I vostè ha fet una pregunta també sobre una proposta

concreta del tema de la llançadora des de Campos cap a Es

Trenc. Crec que pot ser una peça clau dins el nou sistema, de

saber si és viable o no és viable i com pot funcionar aquest

estiu; s’hi fa feina per part de la Direcció General de Transports

i l’Ajuntament de Campos per posar-ho en marxa. Per tant, crec

que ens permetrà el temps de respondre les alAlegacions, ja dic,

les consultes, empram el terme alAlegació i hauríem d’emprar el

terme consultes; amb tot aquest temps que tenim podrem veure

com aquesta experiència funciona, veurem aquest estiu com va

i podrem aprendre si és una alternativa vàlida o no és una

alternativa vàlida. 

Jo crec que sí, crec que generarà un impacte econòmic molt

positiu a Campos i ens pot donar molta activitat.

Vostè també ha demanat sobre el tràmit, quedi clar que

aquesta llei l’haguéssim poguda entrar a través dels grups

parlamentaris que donen suport al Govern i no hi hagués hagut

cap d’aquests processos, haguéssim pogut arribar a... com ahir

mateix discutíem la llei de fosses sèptiques, que té unes grans

implicacions urbanístiques, de la proposició que feia el Partit

Popular i no hi ha hagut cap procés de participació previ, no hi

ha hagut res, hi ha hagut el debat dels representants sobirans

del poble, que són vostès, en el Parlament.

Per tant, nosaltres aquí fem tot un procés de a més a més,

per enriquir-ho, de complement, de participació, i crec que és

important i que la societat ens ho demanava, perquè hi creiem.

I per això jo som aquí, per retre comptes avui, per anar-me’n

amb totes les idees possibles per millorar això. 

I evidentment, si fem un procés de participació, i a aquest

conseller no li cauran els anells mai per enriquir el document;

és a dir, si a un document es valora l’èxit pel nombre

d’alAlegacions o no alAlegacions fetes o admeses o no admeses,

hem fracassat; vull dir, si jo faig un procés de consultes, i jo

crec en un procés de consultes, és perquè realment vull escoltar

el que em diuen, i si em diuen coses millor i si les puc

incorporar millor. I tot el text és un text viu que s’ha de

modificar en funció del que puguem enriquir, i per això fem el

procés de participació, no per passar com un rodillo i dur-ho

cap aquí i tramitar-ho. 

Per tant, els puc anunciar que, evidentment, escoltaré totes

les alAlegacions, i si fa falta, com crec que sí, perquè s’han

aportat crec que conceptes molt interessants a les alAlegacions,

hi haurà modificacions substancials i tornarem a fer un procés

d’informació pública. És a dir, jo crec que sí, no hi ha cap

problema a tornar a obrir, perquè el debat ha estat enriquidor,

les consultes fetes han aportat moltes idees que jo crec que

enriqueixen el projecte i, per tant, que és necessari explicar a la

gent què hem canviat en base al que ens han dit. I això crec que

ha de ser normal, si tu consultes, és a dir, consultam per canviar

coses, per aprendre i per enriquir el document, si no, no s’entén

un procés de participació.

Al meu company David, evidentment, ha estat un repte i és

engrescador, jo crec que Es Trenc-Salobrar de Campos marca

una fita, és un símbol i hem de fer aquesta feina per gestionar-

ho, per demostrar aquesta compatibilitat, per demostrar que en

els espais naturals de la paraula “parc” no ens hem d’empegueir

amb la paraula “parc”, és a dir, la paraula “parc” du associat el

desenvolupament econòmic darrera, la paraula “parc” l’hem de

posar en valor. 

I jo crec que tots estam d’acord, crec que n’hem après i crec

que l’experiència és un grau i que ha funcionat i que en els

llocs on s’han fet aquestes figures i s’han pogut acompanyar de

gestió la gent hi està a favor.

Sr. Font, jo, evidentment, gestió, estam completament

d’acord amb la necessitat de gestió, jo sempre li he dit que li

tenc molta enveja, a nivell de broma, li he fet diverses vegades,

que m’agradaria haver tengut la seva conselleria amb els
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mitjans que vostè va tenir, una conselleria de Medi Ambient

potent d’aquell temps, amb mitjans. Jo crec que va poder fer

grans polítiques i això és un reconeixement que se li pot fer.

Jo la LECO reconec que la vaig llegir apassionat quan va

sortir i hi vaig fer alAlegacions, probablement de les meves

alAlegacions, de les primers que vaig fer a la meva vida com a

tècnic, que li vàrem fer arribar. Evidentment, té el mèrit

d’haver aconseguit el paratge natural de la Serra de

Tramuntana, amb l’acord dels propietaris, i haver declarat

aquell PORN, això és un mèrit que crec que ningú no li llevarà.

Però tampoc ningú li llevarà que el procediment que vostè va

deixar dins aquella llei impossibilita molt o encotilla molt o fa

molt complicat fer un espai natural protegit, i probablement en

aquella llei... jo crec que era una llei amb vocació de quedar sí,

si no hagués tengut uns annexes que desprotegien. Jo crec que

aquella llei... de vegades les lleis són grans lleis, jo crec que

vostè havia fet molt bona llei si els annexes no l’haguessin

acompanyat, és a dir, Cala d’Hort, el Parc de Llevant, aquests

trossos tal vegada jo li reconec que aquella llei... empr

constantment la LECO, però aquella part em sobra.

AlAlegacions, nosaltres som aquí per recollir, és a dir, per

recollir la inquietud de la gent, Sr. Font, i evidentment aquesta

és una fase de consultes per enriquir el debat i estam oberts a

tots els suggeriments, a escoltar la gent i que ens faci arribar la

informació. 

I com vostè ha dit, i li emmarc les paraules i li agraesc, no

fem aparcaments, però també, com vostè ha dit, m’emprenya

que només es parli d’aparcaments. Jo faig una llei per fer un

parc natural, per protegir un dels llocs més emblemàtics

d’aquesta illa, i també compartesc la crispació que vostè ha

manifestat de dir: cony!, deixin de parlar d’aparcaments; els

aparcaments han de ser, com deia el company David Abril, un

instrument de gestió al servei del parc, no un motiu per fer

aparcaments. 

Els aparcaments, per cert, ja venien d’enrera, vull dir, els

aparcaments... el pla especial d’Es Trenc-Salobrar de Campos,

a l’ANEI, preveu uns aparcaments, uns aparcaments públics,

aquell pla especial preveia uns aparcaments públics. Em

permetran i em disculparan la meva ignorància de no saber com

aquells aparcaments, que eren públics i que preveia el pla

especial, de l’únic ANEI que té un pla especial, varen continuar

sent privats. Això m’ho he perdut i ho desconec.

Evidentment, però, des del Govern, com deia bé vostè, Sr.

Font, evidentment ens deixam unes reserves per poder fer les

infraestructures necessàries per al parc. És a dir, vostè estarà

d’acord amb jo que un parc necessita poder fer un itinerari,

necessita poder fer tot tipus..., una tipologia d’activitats, però

amb els objectius de conservació, educació i investigació. 

Evidentment, si a la llei hem de mirar qualque tipus

d’activitats, evidentment als propietaris se’ls permet tot un

conjunt d’activitats, faltaria més, analitzaré si vostè, la reflexió

que ha fet vostè que els propietaris no puguin fer segons què.

Jo crec que als propietaris se’ls permet fer, evidentment, tota

una tipologia d’activitats, desenvolupar la seva activitat agrària,

la seva activitat d’agroturisme dins l’espai i evidentment,

faltaria més no deixar-los fer la seva activitat.

David, el meu company de Podem, un poc la tramitació que

farem és ara, és a dir, nosaltres manifestar que, com que fem un

procés de consultes, la gent ens contesta, volem escoltar,

canviarem coses, perquè escoltam; és a dir, ja sé que pot

semblar una cosa rara, però aquest conseller estarà encantat

de... hi ha suggeriments que els ha trobat molt positius i molt

enriquidors; algú dirà, no, és que l’esborrany de la llei era fluix

o li falta cosa o troba no sé què o no s’ho han pensat, és que no

estam acostumats als processos de participació: quan tu

comences una cosa tu defenses aquella postura, et plantegen

uns arguments i uns suggeriments i es canvien. Com que

canviarem coses, jo crec que tothom ha de saber que canviam

coses, per tant, tornarem fer, com deia, aquesta informació

pública amb els canvis que facem. Vull dir, no hi ha cap

problema perquè no passi.

Evidentment, el problema de l’estiu de 2016 no venim a

arreglar-ho amb la llei d’un parc, hi havia el tema urbanístic

que s’hagués pogut arreglar, hem fet un pla especial, s’hagués

pogut arreglar fent uns sistemes generals, és a través de les

normes subsidiàries del municipi, hi havia molts altres

instruments, si només es volia focalitzar el problema en el tema

de la gestió d’aparcaments. La figura que nosaltres fem de parc,

evidentment gestionam els aparcaments, perquè és un fet i és

una realitat, però no és l’objectiu. Vull dir, el 2016 la Direcció

General de Transports farà aquest sistema de bus llançadora,

provarem com va i veurem els resultats.

Els estudis, evidentment s’han fet estudis d’ubicació i

localització, hi ha un estudi de sinergia, de mobilitat de tot el

conjunt d’això, el vaig encarregar com a director general en

aquell moment quan feia... en el 2011, i si les coses estan fetes

tampoc no importa tudar doblers demanant una altra vegada

una informació que ja es té. S’ha posat, a més, l’Ajuntament de

Campos va fer una proposta concreta de parcelAles on

considerava més adequat. El Consell de Mallorca amb un SIC

va aplicar un multicriteri dient una sèrie de qüestions de

distància a la platja, de proximitat de les carreteres, de no

afecció a hàbitats... -em disculparan, però eren set o vuit

criteris- i ha anat fent un multifactor de descartar. Ens creaven

unes grans superfícies i és vera que tothom, amb això estam

d’acord, també tothom, que tal vegada nosaltres hem fet unes

taques d’aparcament molt grans pel nombre de places que

volem fer i aquestes s’hauran de reduir ara, concretant

exactament el disseny. 

Nosaltres enteníem, que vàrem emprar un criteri que era no

dividir parcelAles, sinó agafar les parcelAles senceres; hi ha

hagut propietaris que ens han dit, escolta, no m’agafis la

parcelAla sencera, m’és igual si me la xapes. Per tant, bé, idò

escoltarem, i mirarem de reduir a l’àmbit necessari per a les

places d’aparcament, que també és un debat obert. Vull dir,

nosaltres calculam 1.500 places i l’Ajuntament de Camps ens

diu 3.000.

Sa Ràpita pot ser una alternativa, vull dir, nosaltres al

principi l’havíem descartada, en els estudis de mobilitat no surt

aquesta opció, però també, veient que s’està reblint la

urbanització de Sa Ràpita pot ser interessant, perquè pot donar

servei a dos àmbits. És vera que ara la urbanització de Sa

Ràpita dóna servei com a aparcament, perquè no està reblerta,

el dia que es rebli ens pot generar problemes.
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La gestió dels aparcaments, la llei preveu que un

aparcament l’exploti l’Ajuntament de Campos i els altres dos

no ho determina en concret, la nostra idea és que siguin de

gestió pública o que siguin aparcaments públics. La gestió si

després hi ha d’haver... no ho sé, a l’aparcament de Mondragó

ara mateix du la gestió l’Estel de Llevant, per posar un exemple

d’una gestió que ens sembla correcta i que no tenim perquè...

que pot ser directament que els tres aparcaments es gestionin

per part de l’ajuntament, pot ser que dos els gestionin

l’IBANAT i un l’ajuntament, bé, això són acords als quals hem

d’arribar amb l’Ajuntament de Campos, i amb aquesta idea

també d’implicar l’administració local i que hi hagi aquest

retorn.

Evidentment, tenim aquesta visió que siguin aparcaments

públics, perquè els beneficis reverteixin en aquest espai natural

protegit i a Campos i a Ses Salines, que és l’àmbit d’influència

socioeconòmica d’aquest parc.

El capítol 5 si s’ha d’ampliar, s’ampliarà i es mirarà un poc

més el tema aquest d’educació ambiental. I un poc aquesta idea

d’anar participant i d’anar ajustant les coses, vàrem fer un

plantejament, la gent ara ens fa arribar uns suggeriments i

ajustarem els temes. I amb aquesta idea de participació i de

coherència som aquí avui, vull dir, és una compareixença que

he demanat jo, com a conseller, voluntàriament, evidentment no

teníem per què fer-ho, però crec que és important perquè crec

que, a més, diferents partits polítics ja havien fet preguntes, per

tant era un tema en què hi havia interès i aquest tipus de format

ens permet a tots esplaiar-nos més i donar més informació i

intercanviar opinions. Evidentment, qued a disposició de tots

els partits polítics que són aquí presents per discutir detalls més

concrets i per discutir més aportacions en el seu moment.

I també, com bé deia el Sr. David Abril, també hem de

desmitificar i llevar-nos del cap aquesta idea d’afectats; he

sentit de vegades qualque comentari d’afectats, no, els

propietaris inclosos dins l’àmbit d’un parc a alguns els pot

generar un impacte positiu i a alguns un impacte negatiu, però

afectats és un terme que jo crec que l’hem d’anar superant.

I evidentment hem convertit un problema, que és la situació

dels aparcaments que tenim ara mateix, l’Ajuntament de

Campos va tancar un aparcament en considerar-lo ilAlegal. Un

altre aparcament està dins Xarxa Natura i opera amb una

llicència que genera dubtes, evidentment és molt estrany,

perquè no té dins el procediment del pla, dins el Pla de Xarxa

Natura no contempla l’existència d’aquest aparcament. I

evidentment són temes que s’han d’afrontar i s’han de mirar.

Però aquests problemes els convertim en una oportunitat, no és

que vulguem fer aparcaments, però aquests aparcaments ens

serviran com a un instrument de conservació.

Sr. Company. No crec que haguem fet una llei apressada, és

a dir, jo dic modificar i canviar, i si la gent m’ho demana i puc

i ho podem fer, el que tenc clar és que vull que la protecció a

Es Trenc arribi el més aviat possible per poder actuar i disposar

de més mecanismes de gestió i tenir més potència per dur-hi

inversions. Vostè bé ha dit que hi havia tot un marc urbanístic,

tot un marc de protecció de diferents capes, però que ens ha fet

que aquest espai es continuï degradant, vull dir..., però bé, hem

d’actuar.

Vostè va deixar aprovat in extremis el Pla de gestió del

ZEC, que jo crec que quan ho vaig explicar a Campos que

s’havia aprovat el Pla de gestió, el batle i tot em va mirar com

dir i de què em parles? Dic, mira, dins el conjunt de plans de

gestió de la darrera tongada, s’ha aprovat el Pla de gestió d’Es

Trenc, on es regulen usos, on es regulen activitats, on es

regulen certes coses. Per tant, aquest pla, que podem divergir,

tampoc no ha estat molt conegut, és un instrument més de

gestió, però que tampoc..., he quedat un poc sorprès quan vostè

ara em reclama molts de temes de participació, jo no record el

procés de participació d’aquest espai concretament, en podem

parlar si vol.

Per tant, participació amb tots els propietaris n’hem tenguda

i evidentment hi ha impossibles que no podrem arribar a

consensos. L’altre dia, quan parlàvem de representants dels

propietaris i evidentment amb molts de propietaris es pot

arribar a consensos, a una persona, si li expropies ca seva per

fer un aparcament, complicat arribar a un acord. Vull dir, això

és un principi que ho hem d’entendre, arribarem a l’acord amb

el màxim de propietaris possibles, farem feina amb els

propietaris, faltaria més! És el nostre deure, però evidentment

hi ha acords els quals són mal de defensar: una persona que té

un aparcament, que l’ajuntament ha dit que és ilAlegal, i tu li

dius que li muntaràs un aparcament a un altra banda i ell tenia

l’expectativa de muntar-ho ell, evidentment li estàs fotent un

negoci i, per tant, complicat és arribar a consens.

I Sr. Company, també ha dit el tema de les zones

inundables. Sí, els salobrars tenen aquest mal costum que tots

són zona inundable, és un fet, amb això sí que..., amb això

estam totalment d’acord, tota aquella zona és inundable, és a

dir, sí, els salobrar són zones inundables. Per tant, és un fet

científic que no li podré rebatre ni que m’esforci (...). És un fet

sí, els salobrars són zones inundables.

M’encanta que vostè em citi el GOB, evidentment el GOB

defensa unes postures, com vostè es desmarca de postures

d’ASAJA, el meu vincle amb el GOB no és tan profund, tenim

divergències de criteri. Un poc el que ens passa és que Europa

ens marca que hi ha zones on hi ha uns hàbitats, que els hem dit

que es troben en perfecte estat, i hi ha un aparcament just en

aquest lloc on li hem dit que l’hàbitat estava perfecte. I això

genera conflicte, vostè és coneixedor de la normativa de la

Xarxa Natura 2000, no en tenc cap dubte que co...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... sí, fa 20 anys que li diem a Europa que allò és un espai

meravellós, que té un hàbitat i hi tenim un aparcament. Sí, això

suposa un problema per a Europa, és a dir, són aquestes coses

que després ens sancionen per no complir. 

Però ja li dic, volem participar, volem que la gent ens...

perquè hi creiem, som aquí voluntàriament per escoltar-los,

som aquí fent un procés de consultes a la gent, com podríem

haver tramitat la llei d’una altra manera. Vàrem ampliar els 15

dies més perquè vàrem voler, Sr. Company, la llei, vostè

s’equivoca, una llei té 15 dies d’exposició pública, la podem

tramitar, estam tramitant una llei. Vostès van al procediment de

la LECO, nosaltres tramitam una llei.
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Però, parlant de la LECO, m’agradaria deixar-ho clar,

l’article 23 diu: “Els parcs naturals, les reserves, els paratges,

tal (...), es declararan per llei del Parlament de les Illes

Balears”, punt 1, és a dir, article 23.1, es declararà per llei.

Punt 2, si ho vols fer com a Consell de Govern, ho fas a través

del PORN. Però nosaltres no anam per aquest article, Sr.

Company, hem anat per fer una llei, una llei singular d’Es

Trenc, com hi ha una llei singular de Cabrera, com hi ha una

llei singular de Mondragó, si em permet.

Protegir no és prohibir, li ho compr, és gestionar, és

gestionar amb els recursos que tenim. I evidentment ara

disposam de manco recursos per fer front a aquest repte. Però

això no ens ha de fer defugir la nostra responsabilitat en la

conservació d’Es Trenc.

Em disculparan si m’he deixat alguna resposta, però

evidentment el que tenim clar és que volem que Es Trenc sigui

parc natural, el més ràpid possible, per complir l’objectiu de

gestionar-ho i de fer front als reptes dins aquesta legislatura,

però, evidentment, no passant el rodillo i no atropellant tothom

i per això som aquí, per escoltar i admetre els seus

suggeriments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, passam al torn de rèplica dels

grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular, té la

paraula el Sr. Gabriel Company, per cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, començant pel darrer que ha dit el conseller, jo celebr

que el rodillo l’hagin aturat i passem a un debat, que hauria de

ser més tranquil i més assossegat en aquests aspectes.

Només per qüestió, i ho pot mirar quan vulgui, però crec

que devers un any i mig que vàrem estar amb la ZEC, crec que

un any, un any i mig discutint tots els plans de gestió que, com

vostè sap, només es tractava els LIC i ZEPA transformar-los en

Zones d’Especial Conservació, que són les ZEC. Per tant, no

era fer res nou, sinó ajuntar aquestes perquè era una nova figura

que havia creat la Unió Europea.

Passant un poquet i crec que són coses que s’han dit, perquè

també amb cinc minuts no hi ha per molt, crec que ha estat el

Sr. Font, en Jaume Font que ha dit que amb la llei no es pot

alAlegar, en canvi, amb el PORN sí, això dóna participació,

possibilitat de millorar les coses, etc. Per tant, crec que tot ens

du a fer un PORN, per què no fer un PORN, per què no fer un

PORN?

Ha llegit també el que els deia el Consell Consultiu. Poder

fer coses amb el que ja existeix a la zona, també n’hauríem de

parlar, és a dir, què farem amb les activitats existents? I això

deixa molta preocupació. Si els que són allà no ho gestionen,

això s’abandonarà, no ho gestionaran vostès des de

l’administració, segur que no. Això s’ha de gestionar per part

dels que són allà, dels propis propietaris, i ha de cercar aquesta

connivència. I és clar, i vostè li ha donat l’enhorabona a Jaume

Font perquè la va aconseguir a Tramuntana; li degué costar allò

seu, de fet a mi em consta que li va costar allò seu, que jo

també hi era a l’altra banda, però ho va aconseguir, ho va

aconseguir...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Hi estaves ben en contra, ben a l’altra banda estaves, eh...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., no, no, no, clar, jo estava a l’altra banda i ens va

convèncer a tots. No, vostè ens hauria imposat allò de

Tramuntana, ell no, i a posta se li ha de reconèixer, ho va fer

així!

I vostè, a més, li ha dit amb la LECO què varen fer, que

impossibilita fer espais protegits li ha dit vostè a l’exconseller

Jaume Font; no, el que impossibilita és imposar espais, això és

el que cerca la LECO. Consensuem, cerquem consensos que

són molt necessaris per a una vegada haver-ho declarat que es

conservin. Per tant, l’important d’un parc és el

desenvolupament econòmic posterior que pugui dur, que això

ens pugui dur també a l’equilibri de sostenibilitat.

No hi hem de fer massa demagògia, amb això, perquè la

representant del PSOE diu que mentre protegeixin allò del

veïnat ja li va bé, i a ella li agrada anar als llocs que aquells

propietaris li conservin perquè ella s’hi passegi. Clar, això

qualcú ho ha de pagar, això és la filosofada clara, clara

d’alguna gent, que li agrada fer-lo conservar, a vostè, amb els

seus recursos econòmics particulars, però jo hi vull venir, jo

vull venir a gaudir i a passejar, i això és el que està arrelat dins

els propietaris que els han fet les coses. Jo parl dels propietaris

perquè sé que són els que han de conservar això. Evident la

representant del PSOE no ho sap i no li importa. El que vol és

que li ho arreglin per ella poder-hi anar, i això és el que

hauríem d’evitar, tenir aqueixa connivència i aqueixa

complicitat que va cercar el Sr. Font, que va trobar el Sr. Font,

amb molts d’esforços per part de tothom.

Clar que els usuaris són importants, però a ningú no li

agrada que un usuari entri al teu jardinet, etc., etc., i les finques

són propietat privada, i torn al fet que qualcú encara no ho sap.

Però, vaja, protegir allò dels altres està bé.

Només vull dir també a la representant del PSOE que crec

que no fa quasi una setmana que es va posar en marxa el bus de

Cala Salada, 2,6 quilòmetres; Es Trenc són 10 quilòmetres, i

serà un èxit, segurament, serà un èxit perquè han restringit, és

a dir, han dit que no hi pot anar ningú que no hi vagi en

autobús, i ja ho crec, que l’autobús anirà ple. No tenc res a dir,

d’això, però, clar, 9,8 quilòmetres des de Campos no sé si seria

molt viable, i torn a la qüestió, conseller, per què no utilitzam

ja els terrenys que ja hi ha ara? A més vostè ha dit una cosa que

és curiosa, diu “és que tenim un hàbitat súper ben conservat,

amb uns aparcaments devora”, i fa vint anys que hi són, els

aparcaments, o vint-i-cinc. Bé, damunt; bé, fa vint anys que hi

són i l’hàbitat està ben conservat? Idò segur que el problema no

és l’aparcament, serà una altra cosa, però el problema no és

l’aparcament. 
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Per cert, la platja és prou estreta, i si hagués retrocedit vint

metres no hi hauria platja a dia d’avui, crec jo; això és el que

em diuen, a mi, els tècnics que han fet l’estudi precisament per

parlar de delimitacions i coses d’aquestes d’aquella zona.

M’agradaria saber, conseller, què farem amb les activitats

existents i donar tranquilAlitat a això. 

El salobrar evidentment és inundable, sense cap dubte. No

importa que estudiï a Harvard vostè ni sigui ambientòleg, ni

importa veure canyissos ni moscards ni res per saber això, però,

bé, té uns aparcaments ja situats. Perquè va vostè a destruir nou

terrenys rústic, agrícola, per fer uns aparcaments si ja en té?, és

el que jo no entenc, i a més els té devora i no ha de fer res, ni

posar autobusos ni deixar de posar autobusos ni res de tot això.

I evidentment és vera que protegir és gestionar, conseller,

i si gestionam anirà bé. Si vostè escolta la gent, conseller; si

possibilita alAlegacions a través d’un procés de PORN, etc.,

segur que arribaran a consensos, segur. I és vera que a ningú no

li agrada que llevin ca seva, però miri, a Andalusia miri el que

diu -i acab- miri el que diu -crec que vostè ho té perquè l’hi han

entrat- el “daixò”... ja ho diré, el Defensor del Poble andalús;

diu: “Esta situación ha sido propiciada por las normativas de

protección de dichos espacios, que convierten en una vertadera

odissea kafkiana l’obtenció del més simple permís o la

consecució d’una autorització convertides en premisses

imprescindibles per realitzar qualsevol activitat...”

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Company, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

I acab. Pel meu sector, d’allà on jo venc, diu “és freqüent

escoltar crítiques per les dificultats que troben ramaders amb

petits ramats i propietaris de petites finques agrícoles per a la

realització de moltes activitats relacionades amb l’agricultura

o a millorar els seus habitatges que hi ha allà dins, etc.”; en

això hi hauríeu de perdre molt el temps, conseller, perquè

aquells seran els que després vos ajudaran a conservar tota

aquella zona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. David Martínez per cinc

minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva

intervenció i les seves respostes, crec que ha estat encara més

clar del que ha dit al principi. I vull aprofitar per fer una

reflexió, també, en el tema dels aparcaments; està clar que no

és l’objectiu regular els aparcaments, però hem d’aprofitar ara

que feim una ordenació d’un espai natural i que hi ha aquest

problema, que hem d’intentar solucionar-lo l’abans possible.

Volem posar de relleu aquest tema perquè és un tema que ja

està, que aquest problema ja hi és, no hi ha una solució que

s’hagi pres i no sé si s’està en converses amb l’ajuntament o el

Consell de Mallorca per intentar trobar una solució temporal

encara que sigui per a aquest estiu. Crec que hi ha una

preocupació social per aquest tema i el volem posar de relleu

i a veure si es pot trobar alguna solució, encara que sigui

temporal.

I després hi havia un..., i això no lleva que, bé, una vegada

que ha passat l’estiu, que ja s’han incorporat les alAlegacions,

les opinions, els suggeriments, i ja estigui més ordenat l’espai

i, clar, no només l’objectiu d’anar a les platges i fer

aparcaments, sinó també d’aprofitar algun espai que doni

aquesta biodiversitat, aquesta riquesa a més de les activitats que

es fan des del parc, que no és incompatible, tot el contrari, és

necessari que hi hagi una gestió des dels espais naturals, no

només protecció sinó que estam totalment d’acord que hi ha

d’haver una gestió, una gestió eficient, i res, també gràcies per

la informació que ha donat sobre quan hi haurà aquesta

informació pública, hi haurà aquesta participació i..., bé, quan

arribi al Parlament la llei, que haurà d’arribar al Parlament per

aprovar-la, ja continuarem parlant-ne i millorant aquesta llei

entre tots, i bé, esperem que sigui una realitat l’abans possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Seré molt breu, perquè em consta que el conseller vol

abordar més directament el tema de l’incendi, que és el que té

ara mateix al cap, més que -crec- el contingut d’aquesta

comissió. Però bé, crec que és una comissió que ha valgut la

pena, encara que sigui per escoltar que el Sr. Company està

d’acord amb el GOB, almanco per una vegada. 

I el Sr. Font em sap greu que s’hagi posat així quan he

parlat del temps del Sr. Matas. Ell també sap que qualque

vegada he parlat bé de la seva gestió a Medi Ambient. Ara, crec

que discrepam clarament sobre el tema de la gestió dels

recursos naturals. Per cert, aqueixa cita que ha fet platònica

s’assembla una mica massa a la que va fer l’altre dia Rivera

quan va tornar de Veneçuela; no sé si s’ho hauria de fer mirar,

però vaja..., però vaja, fora bromes també crec que estaria bé

que més enllà del que cadascú hagi fet bé o malament siguem

conscients que l’administració, sobretot pel que fa a les

polítiques públiques mediambientals que ha heretat el Sr.

Vicenç Vidal, s’assembla bastant més a la que hi havia abans

de na Margalida Rosselló en el primer pacte, i també que el Sr.

Font, quan li va tocar gestionar, va rebre unes polítiques

públiques mediambientals, una herència bona en aquest sentit,

que també varen poder permetre, almanco la part bona de la

política que va fer, fer-la amb unes mínimes condicions.

Almanco ara hi ha un govern que té la voluntat política de fer

la política necessària, com és i pensam que s’havien de

proposar figures com la del parc natural, en aquest cas, d’Es

Trenc i Salobrar de Campos, i tanta sort que entre tots i al llarg

de la legislatura posarem els recursos suficients perquè els
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espais naturals recuperin tot el seu esplendor i avancin molt

més cap a un altre model econòmic, social i ecològic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Jaume Font

per cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, seré molt breu. Idò si s’assembla molt al Sr. Rivera la

retir, eh?, perquè res més lluny..., ara que no hi ha cap company

de Ciutadans, si no, no ho hagués dit.

L’altra qüestió, i acab, és que crec que l'important seria

recordar, i el Sr. Vidal va ser director general, d’acord que va

ser a final de la legislatura 2007-2011, però s’ha de recordar

que hi havia el PORN d’Es Trenc; el PORN del nord de

Menorca, Cala Fornells; el PORN del sud de Menorca, tots

començats; és vera que no hi havia Cala d’Hort, i hi havia un

PORN d’ampliació del Parc de Llevant, perquè Cala d’Hort ni

els eivissencs no ho varen demanar, ni ho demanen, perquè ha

plogut, ha plogut, i a Eivissa també ha plogut, i hi ha hagut

governs del pacte i del no pacte. El que va poder passar o el

que hagi de passar s’hauria d’adaptar a la realitat perquè sigui

possible poder gestionar. Què? Un espai que ja està protegit, és

l’únic que..., i jo li desitj molta sort, perquè això és molt difícil

i si no hi ha doblers, li diré més, hi posarà un rètol, però és

impossible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula la Sra. Patricia Font, per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.

Conxa Obrador, per cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, gràcies. No, jo només vull afegir que som davant una

decisió política de gran importància, perquè ens conduirà a

preservar un dels sistemes litorals amb major valor ecològic de

l’illa de Mallorca i també de tota la costa del Mediterrani,

conservació per a tots els residents i per a tots aquells visitants

que vulguin tenir la mirada autèntica, real de la nostra costa i

dels nostres paratges. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. 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):

Gràcies, a tothom. Bé, vull comunicar que l’incendi són

unes... més de cinc hectàrees ara mateix, i que la meva

preocupació, i que tal vegada he percebut el nerviosisme, és ver

que sí que ha afectat diversos habitatges, per això aquest

conseller estava constantment mirant el mòbil per saber el

nombre d’habitatges que s’havien vist afectats per l’incendi. Ho

dic perquè ha semblat, per certs comentaris, que no m’havia de

preocupar perquè era un incendi, com n’hi haurà molts, de

nivell 1, però sí que, com que afectava habitatges, per això la

meva preocupació.

Fet aquest aclariment, perquè vull que consti, perquè ha

semblat per la intervenció d’un diputat que era una cosa

senzilla i no ho era, vull agrair les paraules de tots els diputats

perquè crec que de tots me’n puc dur coneixements i me’n puc

dur idees i curolles.

Temporal, per a l’estiu 2016, està fent feina l’Ajuntament

de Campos i estan intentant amb la Direcció General de

Transports fer-ho. El problema és que quan ho vaig intentar,

com a director, a l’hora de girar els busos era un problema i

fins que no facem uns bons aparcaments on puguin girar els

busos, difícilment podrem fer el tema de (...), però hi fem feina

i crec que avançarem.

Al Sr. Font, Sr. Font, m’he apuntat l’agenda, gràcies per

recordar-me el PORN del nord i el sud de Menorca, són dos

PORN que varen caducar, que es varen allargar amb el Sr.

Grimalt, que després es varen allargar per mi mateix, per tant,

no vàrem aconseguir fer aquests dos PORN i ho duc, ho duc,

ho duc damunt, eh? I el PORN de Llevant, li agafaré l’envit de

tirar endavant amb el PORN de Llevant. 

Quan acabem aquesta legislatura..., ens hem marcat dos

reptes importants en espais naturals protegits i les dues

prioritats ara són clares: l’ampliació de Cabrera, per tant,

necessitarem el concurs del ministeri quan a la fi tenguem

ministeri, vull dir..., això, esperem que aviat hi hagi ministeri

i puguem tirar endavant aquesta ampliació o, si no, hauré de

venir a convidar-los a participar vostès per repetir el que ja es

va fer en el seu moment de llei de declaració del parc, i Es

Trenc-Es Salobrar de Campos, crec que aquests dos espais ara

mateix són les nostres prioritats i és on centrarem els nostres

esforços.

Una vegada acabat això, una cosa rera l’altra, li agafaré

l’envit de recuperar altres projectes, però un té els recursos que

té i, com que pens ser conseller molt de temps i hi haurà pacte

durant molts d’anys, ja anirem fent una cosa rera l’altra. A més,

li vull agrair que m’hagi desitjat sort, perquè vostè sap què són

reptes. 

Sr. Company, en el tema del ZEC, evidentment qualsevol

Xarxa Natura 2000 quan té un pla de gestió passa a ZEC, quan

hi ha unes mesures de gestió. El que ens trobam ara és que

aquests plans aprovats molt ràpidament, amb un procés de

participació en què moltes entitats varen desistir, varen deixar

de participar, bàsicament perquè no els escoltava, la consultora

que ho feia venia ... bé, vostè la coneix prou, va fer la feina
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amb un total desconeixement de la realitat d’aquí i des de la

participació va ser molt criticada en el seu moment. A mi em

sorprèn, perquè molts de propietaris quan em vénen a veure,

quan els dic que hi ha un pla de gestió de Xarxa Natura

aprovat, molts, ho desconeixen, no en tenen ni idea o em diuen

que el desconeixen, vull dir... 

Per tant, evidentment, nosaltres fem aquest procés de

participació i li puc assegurar que tothom coneix aquesta llei,

que li he donat difusió, li he donat coneixement, que, a més,

allargarem les consultes, que no tenim perquè fer-ho, però ho

fem amb aquesta voluntat de diàleg.

Evidentment, i després vendrà un PORN amb tot el

procediment de participació de taules per fer-ho, vull dir que

anam sumant i esper que en aquest camí tothom s’hi trobi a gust

i s’hi incorpori.

I gestionarem no sols els privats, també gestionam, és a dir

l’administració pública també està per gestionar, on no arriben

els privats o on hem d’ajudar els privats o on podem

complementar els esforços, no renunciaré a deixar en mans dels

privats només la gestió del territori. Evidentment, hem d’estar

al costat dels privats, tenim diferents mecanismes i ho hem

d’anar fent.

La participació, Sr. Company, dels propietaris, no sé si se’n

recorda vostè en aquella junta rectora de Tramuntana en què

vàrem participar vostè i jo fa tants d’anys, a Esporles, que és

l’única junta rectora de Tramuntana que s’ha creat; la vaig

convocar jo mateix, ens va costar mesos i mesos convocar tots

els propietaris; que els propietaris es regissin entre ells; vàrem

constituir aquella junta rectora; vostè la va impugnar i després

mai no la va posar en funcionament quan era conseller. És a dir,

aquest conseller té voluntat d’escoltar els propietaris.

La junta rectora de Tramuntana, l’única persona... com li he

de reconèixer el mèrit al Sr. Font d’haver creat el paratge,

l’única persona que ha intentar reunir tots els propietaris, com

s’estableix a la junta rectora, soc jo mateix, i vostè és qui m’ho

va impugnar i no va repetir...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., no, jo ho record com a un intent de participació

contundent... eh?, no, no, ens reunim, ens reunim amb els

propietaris, però ho dic perquè vostè em defensa... -no, no-,

vostè em defensa la figura... -no, no, dic la junta rectora-,

sembla que ara vostè no deu recordar com es convoca i la

composició de l’autoritat de gestió... Ho dic..., no, no, són 60

persones que s’elegeixen entre elles, amb la participació dels

propietaris i nosaltres vàrem fer l’esforç. Vostè durant tota

aquesta legislatura... dels propietaris de la Serra de

Tramuntana, poquet, pel que em diuen, és a dir, no... Però bé,

jo amb els propietaris també hi parl, és a dir que... i amb molt

de gust, i amb algun ens enfadam fort, evidentment ens

coneixem de fa... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...ens coneixem de fa molt d’anys amb segons quins i...

d’això.

I del que deia dels hàbitats, Sr. Company, tal vegada no

m’ha entès, he dit que a Europa li hem dit mentides, durant

anys li hem dit que en el pla de gestió del LIC i ZEPA d’Es

Trenc diu que a l’hàbitat, a la zona d’aparcament de Na Tirapel

és collonut! Tu vas allà físicament i no, no hi és aquell hàbitat,

està aniquilat, està destrossat, per tant, li hem dit mentides. I

quan sap que una zona està degradada o li dius a Europa la

veritat i ho compenses o ho arregles, però hem de fer alguna

cosa, el pla de gestió diu que la zona de Na Tirapel està

perfecte, amb un hàbitat de salicòrnia estupend. Jo, si vostè diu

això, jo crec que no és així, però bé...

I evidentment, m’agrada posar exemples per als nins petits,

l’exemple del retrocés que la Sra. Diputada Conxa explicava de

la línia d’arena, hi ha els nius de metralleta que són testimonis

silenciosos de com aquella platja ha minvat amb el temps. Per

tant, crec que una imatge de vegades val més que mil paraules.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Compartim també la

preocupació per l’incendi.

Donam per acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.

Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i dels seus

acompanyants.

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

Moltes gràcies.
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