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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. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David

Martínez substitueix Aitor Morrás.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Joana Aina Campomar en lloc de Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Compareixença RGE núm. 11508/16, del conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió de M edi Ambient i

Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre la situació de la sequera

de les Illes Balears.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la compareixença RGE núm. 11508/16, del

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, solAlicitada per

tres diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre la situació de la sequera de les Illes

Balears. 

Hi assisteix el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca Sr. Vicenç Vidal i Matas acompanyat de la Sra. Joana

Maria Garau i Muntaner, directora general de Recursos Hídrics,

el Sr. Antoni Garcías i Coll, director gerent d’ABAQUA, el Sr.

Mateu Ginard i Sampol, director general d’Agricultura i

Ramaderia, el Sr. Josep Martí Ferrà i Terrassa, cap de gabinet

del conseller, la Sra. Gloria Franquet i Arocas, responsable de

Comunicació, i el Sr. Ernest Santamaria, secretari d’ABAQUA.

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

i Pesca per tal de fer l’exposició oral.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. El primer de tot, el gerent d’ABAQUA no

ha pogut acompanyar-me, Antoni Garcias.

A petició del Partit Popular avui comparesc aquí,

comparesc quan vostès m’ho han demanat i m’ho han

solAlicitat, aquesta petició es va fer als mitjans de comunicació

prèviament i evidentment en ple mes d’agost quan no se solen

convocar aquestes comissions, però evidentment tot d’una que

ha estat possible per part seva jo he estat aquí i al mateix dia en

què es va comunicar ja vaig manifestar la meva disposició a

modificar qualsevol cosa de la meva agenda per assistir aquí

satisfet sobretot que el Partit Popular sigui conscient que estam

en una situació de sequera i de la importància que això

representa per a les nostres illes.

Les reserves hídriques, si m’ho permeten, avui els avançaré

els resultats del mes de setembre, acaben de sortir del forn i,

per tant, vostès tendran el privilegi de ser els primers als quals

informarem.

A l’illa de Mallorca les reserves hídriques es troben al 40%

a dia d’avui, això significa que l’agost les teníem en un 41%,

vol dir que aquest darrer mes hem tengut una baixada de

reserves d’un 1%, si ho comparam amb l’any passat l’illa de

Mallorca es trobava en un 53% de les reserves. L’illa de

Menorca es troba al mes de setembre en un 49%, estabilitzant-

se en la mateixa xifra que teníem al mes d’agost, però això sí,

si ho comparam amb l’any passat en aquestes dates teníem un

69% de les nostres reserves. Per tant, ha baixat 20 punts

percentuals. L’illa d’Eivissa es troba en un 33% de la seva

capacitat de recursos hídrics. Per tant, en la mateixa xifra que

teníem al mes d’agost i significa 12 punts percentuals menys

que l’any passat. Per tant, en aquest mes de setembre respecte

de l’agost i del juny, havíem tengut una tendència acusada

baixa de les nostres reserves i hi ha hagut una contenció aquest

darrer mes.

Com saben vostès els recursos, si feim una visió de conjunt

(...) les reserves hídriques de les Illes Balears en un 41%, el

mateix que el mes d’agost. 

Són vostès plenament conscients de la falta de pluja, un

26% menys que l’any anterior, per illes estaríem parlant d’un

30% menys a Mallorca, un 18% a Eivissa i a Menorca, un 20%

manco.

Si m’ho permeten, en el tema de recursos passarem al

PowerPoint més clàssic que són els fulls de paper... la

tendència a Menorca s’ha romput, veníem recarregant els

aqüífers i aquest darrer any hem passat d’aquesta situació de

recàrrega d’aqüífers al fet que les reserves baixin; no així a

Mallorca on la tendència a la baixa de reserves ja es constata

des de fa mesos, des de fa anys, on les reserves van baixant

progressivament.

El cas més escandalós i més espectacular seria a l’illa

d’Eivissa on les reserves hídriques... la tendència és claríssima

des de fa ja molts d’anys en la seva baixada.

Potser quan parlam de recursos hídrics, de la capacitat de

recursos hídrics la imatge que ens ve al cap per explicar-ho als

infants, per explicar-ho als mitjans de comunicació, són els

embassaments, quan un embassament està ple o està buit.

Aquesta imatge dels embassaments del Gorg Blau i Cúber, que

estiguin buits, que la gent diu: “ostres, queda poca aigua”, com

vostès saben aquests embassaments sols representen el 8% de

les nostres reserves, majoritàriament depenem de la pluja i

depenem del que tenim capacitat d’emmagatzemar als nostres

aqüífers.

L’índex de sequera, que avui els mostrarem, els explicarem,

intenta reflectir aquesta imatge, intentam amb nombres, amb

imatges transferir, intentar, aquesta imatge tan senzilla d’un

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611508
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embassament ple o buit, transferir-ho a xifres, transferir-ho a

alguna cosa explicable, a alguna cosa que vostès i el públic en

general i jo mateix puguem entendre, que no sols ho entenguin

els tècnics.

Aquest índex de sequera que els explicaré a continuació ens

situa en alerta, prealerta o emergència com un semàfor verd,

vermell, taronja, si estigués en vermell ens hauríem de

preocupar.

L’índex de sequera ens mostra que a les Illes Balears ara

mateix 67 municipis es troben en situació d’alerta, és a dir, un

40% d’aquests. Si m’ho permeten ara analitzarem un poc la

situació per illes, començarem per Mallorca on el dèficit de

pluges ha estat del 30%, on aquest mes de setembre,

contradient el que havia dit aquest conseller, que seria més sec

de la mitjana, ha complit amb la mitjana, ha plogut exactament

dins la mitjana. L’indicador de sequera el mes de juliol ens

indicava que 10 municipis de l’illa de Mallorca havien entrat en

alerta; al mes d’agost aquesta xifra es va incrementar a 27

municipis i ara al setembre la mateixa alerta als mateixos

municipis tot i que les reserves amb aquestes pluges hagin

pogut millorar.

Vull recordar que el fet que un municipi estigui en alerta no

significa que no tengui capacitat de subministrament d’aigua.

Per tant, parlam que ara mateix a l’illa de Mallorca està en

alerta l’unitat del Pla, unitat de demanda del Pla, unitat de

demanda de Palma i unitat nord, com vostès veuen aquí al

mapa. Es demanaran què fan segons quins municipis en la

unitat de Palma, bàsicament perquè formen part del mateix

sistema de subministrament. Amb aquest indicador veim qui,

on podem dur aigua, integram tots aquests punts.

Unitat de demanda del Pla és la primera que va entrar en

alerta, en formen part deu municipis i va entrar en alerta al mes

de juliol, tenim aquest agost... vàrem veure clarament una

desacceleració del consum d’aigua, just quan es va donar l’avís,

conseqüentment aquell mes el consum, ja sigui per casualitat o

per conscienciació, va baixar. Al mes de setembre les dades

d’aquesta unitat de demanda milloren, tot i així no surt de la

situació d’alerta.

Intentarem passar indicadors... aquest és de Palma, que serà

el que explicarem ara mateix. Com veuen en aquest gràfic,

aquest és l’indicador de sequera com els deia, estam en

semàfors, zona verda seria la zona estable, alerta, prealerta i

emergència. 

La unitat de demanda de Palma, una de les més importants

pel nucli d’habitants que hi tenim, afecta dotze municipis,

entre... el mes d’agost entrà per primera vegada en situació

d’alerta. Es troba molt lluny -com poden veure- de la que tenim

tots dins el cap de la gran sequera de finals del 90, principis del

2000 on vàrem tenir en aquesta terra la llastimosa operació

vaixell. Si no haguéssim pres mesures com que les hem

adoptades durant aquests mesos aquesta situació d’alerta

hagués estat establerta durant el mes de març o d’abril; com

poden veure la diferència entre l’època dels anys 2000 a

l’actual, tot i estar en alerta, és molt diferent.

Sr. Company, ha vist els indicadors, si té algun dubte

després m’ho diu.

La unitat nord, tenim... els coneix esper... a la unitat nord

tenim cinc municipis, també estan en alerta, hi varen entrar al

mes d’agost. A la unitat nord ens preocupa sobretot la qualitat

d’aquests recursos, en aquest cas a diferència d’altres llocs, a

diferència de Palma sí que ens preocupa perquè sí que estan

arribant a nivells de sequera comparables amb els del final de

l’any 2000.

La unitat de demanda de Tramuntana és una unitat de

demanda que està en prealerta, on hi tenim tot un conjunt de

municipis on el problema no rau en l’existència o no del recurs,

sinó en la capacitat d’extreure aquest recurs. Per tant, ens

trobam en una sequera tècnica. Molts de municipis acostumats

a subministrar-se de fonts, aquestes fonts s’han assecat, els

indicadors en donen que hi ha aigua, però no tenim els mitjans

per extreure-la.

La unitat de demanda del sud i la del llevant també es

troben en prealerta, els nivells no es modifiquen respecte dels

anteriors, però creiem que pot ser una mancança dels

indicadors atès que probablement s’estan produint processos de

salinització que no afecten els nivells dels pous i, per tant, no

detectam.

Els passaré els indicadors perquè veig que anam un poc tard

i així ho resumirem una mica.

A l’illa d’Eivissa les precipitacions... ha estat un dèficit del

18%, dins el mes de... durant l’any anterior, dins aquest mes de

setembre han estat dins la mitjana. La indicació de sequera

continua en prealerta, sembla un índex estabilitzat, Eivissa du

molt de temps en prealerta, du molt de temps en aquesta

situació i, per tant, hem hagut d’adoptar mesures

extraordinàries. Els recursos sembla que es contenen, tot i la

temporada turística excelAlent i tot i l’increment de visitants i de

pressió humana, a causa de les mesures que han pres tant els

ajuntaments, consells com els subministradors hem tengut

capacitat enguany de subministrar-los aigua sense els

problemes que vàrem viure l’estiu passat.

A Menorca el dèficit de precipitacions enguany és d’un

20%. El setembre, a diferència de la resta d’illes, ha estat

inferior al mitja, és a dir, ha estat amb tendència a sec.

L’indicador de sequera va entrar en prealerta el mes d’agost.

Aquesta situació ve essent habitual a Menorca, el que romp

aquesta tendència que veníem tenint de recàrrega d’aqüífers;

aquests darrers anys a Menorca es produïa una recàrrega

d’aqüífers que hem romput aquesta tendència aquests darrers

mesos. La manca de pluges afectarà Menorca i haurem de veure

quines mesures haurem d’anar adoptant.

A Formentera..., a Formentera no són aplicables els

indicadors de sequera ni els indicadors de reserva, perquè

l’aqüífers és molt... -lliure, no?, lliure, gràcies- és molt lliure i

per tant qualsevol afecció i qualsevol extracció fan que els

nombres ballin molt, però s’ha de destacar a Formentera la

dependència absoluta del subministrament per part de la

dessaladora que tenim en aquella illa.
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Per tant així, els índexs de sequera remarcaríem que tenim

aquestes unitats de Palma i unitats Nord i del Pla en alerta, i la

resta en prealerta. Aquesta situació hem de dir que evidentment

és un fet innegable, tenim una combinació perfecta aquest any

de manca de pluges i increment de pressió humana, increment

de consums per l’activitat turística. Per tant ens trobam davant

el mínim de reserves dels darrers deu anys, situació que ja

teníem l’any passat però que enguany partim amb un 13%

manco de reserves. Els indicadors no impliquen que no puguem

donar subministrament sinó que impliquen que tenim

dificultats, que hem de cuidar els nostres aqüífers per mantenir

la qualitat. És una eina, una eina clau, una eina que s’ha

demostrat eficaç. No hi ha res més important que haver pogut

donar la informació als gestors perquè aquests puguin actuar.

D’on venim? Venim d’una època en què l’administració

hidràulica va modificar el Pla hidrològic; la principal eina de

planificació, el principal instrument de gestió hídrica va ser

mutilat just abans de ser aprovar el 2011; per tant totes les eines

administratives, tot el pla de sequera va ser suprimit d’aquell

pla hidrològic. És veritat que en aquest pla hidrològic es

contempla que es calculin aquests indicadors que els he

explicat avui; des del 2013 en què es va aprovar mai no varen

ser calculats, mai no varen ser explicats, i per això situacions

com les viscudes a Eivissa, desinformació que ha afectat el

ciutadà. Evidentment partim d’un moment en què es varen

reduir els recursos a l’administració hidràulica, en què es varen

malbaratar mitjans. Jo com a conseller he de lamentar que

aquest estiu, quan hem tengut situacions d’emergència on batles

em demanaven una mà, pens en el batle de Banyalbufar en

aquest moment, que em demanava: “Vicenç, podem fer un pou

de garantia; em deixes la maquinària per fer el sondeig?”, li

havia de dir que no, que aquella inversió de 60.000 euros que

s’havia fet estava tudada, estava tirada a la intempèrie i que els

que fan sondejos es dedicaven a fer tasques de manteniment a

diferents conselleries, que l’equip havia estat dissolt, que no el

podia ajudar, que recorregués al sector privat.

Però tot i això què hem fet?, què hem fet fins ara?

Bàsicament el que deia: punt 1, informació i planificació. Punt

2, augment dels recursos disponibles, potenciar les nostres

dessaladores, els recursos no convencionals; aquest conseller

sempre ha defensat que no n’és partidari, però evidentment les

inversions fetes s’han d’aprofitar i s’ha de treure el seu màxim

rendiment. Punt 3, gestió de recursos convencionals, una gestió

integrada; no podem deslligar les dessaladores de les fonts, dels

pous, de les diferents vies de subministrament; gestió de la

demanda, foment de la participació i mesures específiques per

a Eivissa i per a l’agricultura.

Si em permeten intentaré breument explicar tot aquest tipus

de mesures. Feines que s’han fet, el càlcul dels indicadors i el

seguiment, i informació dels gestors: al Portal de l’aigua cada

mes vostès troben els indicadors calculats, cada mes indicam

les reserves hídriques que ens queden, indicam com està la

situació i donam tota la informació; així els gestors es poden

planificar. Hem iniciat la redacció del Pla de sequera, pla de

sequera que ens costarà uns 30.000 euros, que s’està revisant i

que esperam que dins aquest final de curs puguem començar la

seva tramitació. I evidentment hem anunciat la revisió del Pla

hidrològic 2016-2017, amb una inversió aproximada d’uns

600.000 euros. 

Augmentar els recursos disponibles, recursos no

convencionals. Hem posat al dia i estam posant el dia i tenim

el repte d’infraestructures per a la reutilització de les aigües

depurades. Posarem l’exemple de Ciutadella, un exemple molt

casolà; l’hem haguda d’omplir durant l’hivern quan hi havia

pluges i (...) ens ho permetia, però aquesta gestió d’enginy,

petita gestió, ens ha permès regar durant aquest estiu. O grans

projectes que estaven aturats: 11 milions a Formentera tudats

en una bassa de reg que no s’empra, que ja hem fet el contracte

per saber què li passava i ara ja tenim en marxa, assignat a

través de TRAGSA, la seva reparació i posada en

funcionament. O un petit allargament d’una infraestructura com

és la de Vilafranca. Hem recepcionat, sí, hem recepcionat i hem

fet molta feina per recepcionar la dessaladora de Santa Eulària

del Riu i la de Ciutadella. Hem posat en marxa la dessaladora

d’Alcúdia a ple rendiment: 14.000 metres cúbics cada dia més

que hem posat al servei dels ciutadans, quan abans sols

s’emprava en moments d’estiu o en moments d’esbarjo. Sí hem

posat en marxa també la dessaladora d’Andratx: 14.000 metres

cúbics més a disposició dels ciutadans de la unitat de demanda

de Palma, aquesta que està en alerta, amb una inversió de

220.000 euros per poder enviar l’aigua cap a Andratx, poder

enviar l’aigua cap a Calvià, poder enviar l’aigua cap a Palma;

el sistema només està pensat en un sentit. Hem adequat la

dessaladora de Palma, 68.800 metres cúbics dia de capacitat

que hem posat també al servei del sistema; hem passat de tenir-

la aturada deteriorant-se, tot i que l’Ajuntament de Palma

religiosament pagava pel seu manteniment, cosa que no es feia.

A la dessaladora de Formentera s’iniciarà la seva ampliació i a

més hem acabat amb unes ampliacions de la seva capacitat que

ja venien, també. Millora de la xarxa de distribució en alta,

l’anell de connexions d’Eivissa; durant quatre anys aquestes

obres, des del 2011, les connexions d’Eivissa estaven aturades,

paralitzades, no avançaven; aquest govern ha avançat els

doblers i ha realitzat les expropiacions, i per això avui podem

dir que a Sant Jordi tenen aigua, que a Sant Josep tenen aigua,

i que, esperen, dins enguany (...) connexió que ens permetrà

connectar des de Sant Joan fins a Sant Josep, a Eivissa.

A més hem continuat amb la millora del sistema de

Mallorca, com vos deia, per permetre que l’aigua arribi d’un

indret a l’altre, canviar sentits. Ara mateix tenim el repte: Sóller

queda sense aigua, però el sistema està pensat per treure aigua

de Sóller, no per dur-la-hi; per tant haurem de fer inversions

per revertir aquesta situació.

La construcció de dispensadors d’aigua potable, una cosa

tan senzilla com que els pobles que han tengut problemes

puguin anar a la dessaladora de Palma a carregar, que puguin

dur aigua en camions, que puguin poder sortir del pas. Així

Puigpunyent ha firmat un conveni amb aquesta conselleria per

poder tirar endavant; aquesta obra ens ha costat 50.000 euros,

però 50.000 euros que permeten que Puigpunyent avui tengui

aigua i tengui una aigua de millora qualitat. Evidentment també

estam amb la construcció ara mateix a Eivissa Vila d’un

dispensador, i d’un altre a Sant Antoni que està pendent de la

llicència municipal, amb una inversió de 235.000 euros. Amb

aquesta inversió el que podrem fer és que els camions vagin a

les dessaladores i evitem la sobreexplotació, per exemple, de

Serra Grossa.
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Convenis amb l’Ajuntament d’Inca, és a dir, el sistema

d’alta havia estat abandonat; no s’està fent feina per (...) els

ajuntaments, Inca s’incorporarà a aquest servei d’alta de la

comunitat autònoma i puc anunciar que no serà el darrer

municipi en què ho farem. A més també hem fet encomanes de

gestió per la xarxa en alta de Santa Eulària del Riu, un dels

grans reptes; l’altre dia per mi era un plaer ja firmar a Consell

de Govern una encomana per 2,3 milions d’euros a TRAGSA

del projecte de connexió de la dessaladora de Santa Eulària.

S’ha reformat el projecte, també, de conducció d’aigua des de

Maria fins a Petra per ja poder-ho presentar a l’impost turístic.

Hem millorat tot tema d’automatismes, integració de sistemes

de bombeig... Sí, pareixen petites coses, però petites coses que

ens permeten en el dia a dia dels nostres tècnics saber quina

aigua tenim, on la tenim i com la podem distribuir.

Podria continuar, tenim una llista. He destacat les

actuacions de gran abast, però hi ha moltíssimes mesures

petites; avui, quan he demanat la llista que vos han passat, n’hi

ha qualcuna de 500, 600, 700 euros, petites inversions que

sumen a lluitar contra la sequera.

Evidentment també hem fet la gestió dels recursos

convencionals. Evidentment tenim S’Estremera, Sa Costera,

l’aqüífer de Llubí, que hem d’integrar a la gestió de les nostres

dessaladores. Fins ara el sistema funcionava d’una manera molt

senzilla: encenem les dessaladores, vull dir que quan no tenim

aigua en els aqüífers encenem les dessaladores de forma

separada. No pot ser, això, hem de funcionar de forma

integrada, els nostres aqüífers ens han de permetre donar aquest

plus a l’estiu, quan tenim la màxima demanda, i per això les

dessaladores han de continuar funcionant a l’hivern, perquè,

per posar xifres al que els estic explicant, del sistema en alta el

2012 es van treure 13 hectòmetres cúbics de pous i de Sa

Costera i 3 de dessaladores; el 2016 la tendència s’ha invertit,

seran 6 hectòmetres dels nostres pous i de Sa Costera i 13

hectòmetres de les dessaladores. Això és un canvi de gestió:

infiltram aigua a l’hivern dins S’Estremera, volem utilitzar les

dessaladores durant tot l’any per poder tenir els nostre aqüífers

en condicions per satisfer les demandes de la població.

També, evidentment, hem millorat infraestructures bàsiques

com la de Sa Costera, hem invertit 120.000 euros. Hem fet

assessorament en els ajuntaments; a vegades els ajuntaments,

germans pobres de les administracions, són oblidats

senzillament. També si em permeten una anècdota, un batle em

deia: “on he de fer un pou? Duc gastats no sé quants de milers

d’euros cercant l’aigua”. Li vàrem dir: "miri, segons els nostres

geòlegs l’aigua la podrà trobar aquí". Aquest assessorament tan

senzill suposa una ajuda que els ajuntaments evidentment, clar

que sí, han agraït molt. Hem reforçat les polítics dels consells

i dels ajuntaments, per lluitar contra les fuites. Hem elevat les

iniciatives d’aquells ajuntaments que ho estan fent bé, d’aquells

ajuntaments que s’han arriscat i que en lloc de fer coses lluïdes,

estan fent coses tan necessàries com aturar fuites, i els consells

que han destinats plans d’obres i serveis específicament a temes

d’aigua.

També hem gestionat la demanda, la tècnica no pot amb tot,

per tant, també hem de gestionar aquesta demanda. I ho hem fet

mitjançant campanyes de conscienciació del Govern, que hem

cedit als ajuntaments, que han pogut posar el seu logo, que han

pogut adaptar-les a la seva realitat, o ajuntaments que han fet

campanyes pròpies, arribant així a un 40% dels nostres

municipis, han fet alguna campanya de conscienciació

ciutadana.

La millora de les xarxes, ordenances, bans. Tots els

ajuntaments, o gran part, s’han implicat en la lluita contra la

sequera, fent mesures entenent que el problema no només és del

Govern, no només és dels consells, no només és dels

ajuntaments, és de totes les administracions.

També hem avançat i molt en política de preus. La política

de preus és un instrument de la gestió d’aigua que no hi podem

renunciar. Si m'ho permeten, els posaré dos exemples senzills,

els camps de golf pagaven l’aigua dessalada a 1 euro, ara la

paguen a 1,40 o a 1,50 euros, depèn del cas. Les tarifes

diferenciades per a dessaladores en hivern i en estiu, abans

pagaven sempre el mateix, carregant als nostres ciutadans la

despesa que generaven els nostres turistes, per tant, a l’hivern

més barata perquè la pugueu aprofitar, perquè en faceu un bon

ús, perquè puguin descansar els aqüífers i a l’estiu més cara,

quan tothom la demana.

A més, també hem impulsat les tarifes progressives. He de

lloar diversos ajuntaments de diversos colors polítics, tot i la

demagògia que alguna gent està fent sobre les tarifes

progressives. Quan deim tarifes progressives, deim que és als

grans consumidors, a aquells que tenen lucre, allà on es pot fer

càrrega impositiva. Mai no ens hem referit a famílies, mai no

ens hem referit a gent que fa un ús responsable de l’aigua.

També i no menys important en aquest moments on els

consells insulars, els ajuntaments demanen més informació,

participació, feedback, hem estat -crec- al seu costat. El Consell

Balear de l’Aigua es va convocar el setembre, el gener i el

febre. Hem fet quatre meses de sequera, juntes insulars, les

juntes insulars de cada consell, a Menorca la varen fer pel

maig, no es reunia des de 2007; a Eivissa la vàrem fer el febrer

del 2016 i no es reunia des del 2002. Per tant, hem apropat a

aquestes administracions més properes, a aquests interlocutors

de cada illa, la problemàtica de l’aigua, hem explicat els

indicadors, els recursos, la política hidràulica, la revisió del Pla

hidrològic que volem fer. Per tant, hem dialogat amb cada

realitat de cada illa.

A Eivissa, per la situació extraordinària que vàrem viure,

ens vàrem veure forçats a adoptar mesures excepcionals, el

decret de sequera, una situació molt crítica, arribàrem a un estiu

de 2014, 2015 amb una nefasta gestió d’aquest tema, no s’havia

comunicat. En un any, informant, tots els ajuntaments han pres

mesures, les dessaladores s’han posat en marxa, la

conscienciació ciutadana, tota una sèrie d’instruments que si de

moment, on es va detectar la prealerta, és a dir, fa quatre anys

ja quasi, s’haguessin començat a prendre mesures,

probablement l’estiu passat no hauríem viscut aquest estrès. Dia

18 de setembre de 2015 es van prendre mesures cautelars. I el

17 de juny de 2016 va entrar en vigor el decret de sequera, un

decret que el que intenta és aplicar aquestes polítiques

d’emprar els recursos no convencionals per conservar els

recursos convencionals allà on fan més falta, en el moment que

fan més falta.
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A més d’Eivissa, que també té aquesta situació tan

excepcional, a l’agricultura hem hagut de tenir un tractament

específic, en quatre convocatòries de la comissió tècnica, a la

declaració de sequera el 4 de febrer i amb un conjunt de

mesures que podríem explicar, congelació de la taxa de residus

del Consell de Mallorca, l’audiència amb la ministra que no va

anar gaire bé, el Consell Agrari Interinsular, mesures

excepcionals per permetre la incorporació de menjar no

ecològic a bestiar ecològic, subvencions del transport, ajudes

a la sequera en cinc línies que sumen, mobilitzen un total de 4,7

milions d’euros.

Beuré un poc d’aigua que tampoc no es tracta d’estalviar

tanta d’aigua.

S’ha de continuar amb la gestió d’aquell recurs que tenim

que és finit, depenem de la pluja. La tècnica no ho pot tot, per

tant, hem de posar a disposició el màxim de recursos, però hem

de ser el màxim de curosos per estalviar-ne, per preparar les

infraestructures per poder-la distribuir i hem de treballar

sempre en el pitjor escenari. Ja està bé en aquesta terra, les

sequeres formen part del nostre ADN, estic cansat, sempre

prenem mesures per a la sequera d’aquell moment. Després

aquest tipus d’infraestructures s’abandonen, canvia la política.

No, senyors! Les dessaladores ja hi són, les hem d’aprofitar

sempre com un instrument. Tot el que facem, ho hem de fer

quan tenguem o quan no tenguem aigua.

La pregunta del milió: i ara què?, què farem? Els he explicat

la situació d’on partíem, els indicadors que hem estat fent i ara

un poc la mirada cap endavant. Hem de prendre mesures

d’efecte immediat, d’estalvi, per a ja, per a avui, per a curt

termini. Adoptarem campanyes de conscienciació. Hem

recuperat, hem de tornar generar la cultura de l’aigua. “L’aigua

és un bé escàs”, un lema senzill que hem emprat, però hem

oblidat. Quan tu parles amb la padrina, amb l’avi, tenen la

costum de la cisterna, de l’aprofitament, alerta amb l’aigua, no

la tudis. Aquesta cultura l’hem perduda, per tant, hem de

recuperar aquesta conscienciació. Però no ens basta només amb

els nostres ciutadans, sinó que també hem de fer mesures

sectorials, com per exemple en el sector turístic. Control de

grans consumidors, estam demanant esforços als nostres

ciutadans, que la seva aixeta es controli d’aquella mínima gota

que pot caure. No pot ser que després tenguem grans

consumidors que en fan un molt mal ús. Per exemple, he

d’agrair públicament la tasca realitzada pels agents de medi

ambient envers la tudadissa d’aigua que feia un gran

consumidor, que representava el mateix consum que un poble

de 5.000 habitants, quan no ho podia fer.

Foment de la revisió de les tarifes. Jo crec que ara és el

moment de donar preu a l’aigua. El cicle de l’aigua costa

doblers, per tant l’hem de tenir conscient. Millorar l’oferta,

hem de millorar connexions, infraestructures, utilització dels

pluvials. Tramitar el Pla de sequera, evidentment, i no hem de

caure amb la demagògia de què es pot fer en dos dies, un Pla de

sequera durà mesures dures i contundents que han de ser

reflexionades i pensades. I evidentment tenim ara en marxa tot

un seguit d’actuacions, com puguin ser aquestes obres que

vàrem adjudicar la concessió de Santa Eulària i d’un conjunt

d’obres que ens ajudaran en el més immediat.

Però un no es pot quedar només amb la mirada a curt

termini, la mirada a un any vista. Hem de pensar en tres anys

vista, amb mesures a mig termini. Per tant, hem d’incloure

grans infraestructures, com bé ha estat el consens de tots els

grups polítics, que s’han de fer obres hidràuliques. A mi

m’encanta, i he de donar l’enhorabona a aquest parlament,

perquè per primera vegada parlam de depuradores, parlam de

dessaladores, parlam de la necessitat de tot tipus

d’infraestructures hidràuliques de manera seriosa, entre tots els

grups polítics, s’entén. Hem d’incloure les grans

infraestructures i també les noves captacions, pous de garantia

i de seguretat per als nostres ajuntaments, perquè puguin fer

front a aquestes situacions. Però evidentment la gran mirada és

a un futur, no hem de pensar en el curt termini, no hem de

pensar sols en els quatre anys d’una legislatura. I l’instrument

que mira més cap al futur és el Pla hidrològic, és el Pla

hidrològic el que ens ha de permetre afrontar aquest futur amb

garanties, amb seguretat i que hi haurà tots els instruments

necessaris per fer front a aquesta situació que estam vivint ara

i que tornarem viure, perquè les sequeres estan dins l’ADN del

nostre clima mediterrani.

Per tant, en l’àmbit municipal també els demanarem aquest

esforç de planificació, no ens quedarem sols en la planificació

per part del Govern amb el Pla hidrològic, sinó també els

ajuntaments.

L’altre dia em demanava una persona, em deia: “Vicenç,

com pot ser que hagueu aprovat un Pla hidrològic fa un any i

ara em diguis que l’heu de revisar?”  Li vaig intentar explicar

la Directiva marc de l’aigua, que és molt senzilla, diu, escolta,

l’aigua està bé, l’aigua està malament, o està en risc. Em diu:

"això no és el que posa el nostre Pla hidrològic”, evident, per

això l’hem de revisar, perquè hem fet trampes i Europa ens ha

enganxat. És a dir, l’Estat espanyol amb 111 deficiències de

tots els seus plans hidrològics. La meva cara de vergonya quan

veig citant en aquest document Illes Balears, a mi ,Sr.

Company..., capeja, supòs que està d’acord amb mi, que a un

no li agrada que li estirin les orelles...

(Remor de veus)

Per tant, hem de modificar la... És a dir, es va fer un Pla

hidrològic que va modificar, si em permet li explicaré la

història un poquet així. Tenim un Pla hidrològic el 2011 que

estava a punt de la seva aprovació, que havia passat el consens,

participació, molts de doblers. El Sr. Company sempre diu els

600.000 euros que em va costar, si hi havia dades, tota una

feinada feta per molta gent, en el qual tenc l’honor d’haver

participat en diferents taules com a ciutadà, en aquell moment

ni com a polític ni com a representant, com a ciutadà. Però

aquell pla hidrològic, que ja estava consensuat, que havia

passat per tot, que complia la directiva marc, de cop algú va

decidir que caigués per modificar l’assignació de regadius, per

modificar els balanços hídrics i fer-nos trampes a nosaltres

mateixos jugant al solitari, cosa que és molt lamentable, o

llevar totes les mesures per lluitar contra la sequera. 

El Sr. Company ara em dirà, sí, hi ha un apartat que diu...

home!, diu el mínim que la llei ens obliga a posar. Home!, és

que seria de traca si com a mínim no complíssim allò que la llei

ens obliga a posar, però res, va posar el (...) dels indicadors que
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no es varen calcular mai i va fer els plans obligatoris

d’emergència dels municipis i la resta del Pla de sequera res,

suprimit. Tot per obsessions amb cert personal de la casa.

Evidentment es va anunciar la revisió anticipada, amb

aquesta revisió anticipada el que volem fer és corregir que les

Illes Balears desaparegui de devora... de la llista negra aquesta,

devora l'Alto Guadiana, tenim aquest honor nosaltres i Alto

Guadiana de tenir aquestes cites, aquesta Unió Europea que ens

digui el malament que ho hem fet, que ens obri un expedient

sancionador per la manca de l’actualització de l’estudi de

pressions, per la manca de seguiment de les masses d’aigua de

superfícies, per la manca d’acreditació i evolució de l’estat de

les masses d’aigua, per la manca de relació entre les pressions

-això és important- de les pressions i el programa de mesures

-dèiem que teníem un problema i després les mesures no tenien

res a veure amb el problema, ole!-, manca d’avaluació de

costos del cicle natural de l’aigua, manca de mesures per a

l’agrupació de costos i manca -i per això avui som aquí- manca

de mesures per fer front a la sequera.

Per finalitzar aquesta intervenció m’agradaria donar les

gràcies a tots els ajuntaments, consells i a tota la gent del

Govern implicada en aquesta tasca de fer front a una situació

complicada com han estat aquests dos estius que hem passat,

una situació de sequera, una situació que no per previsible,

perquè evidentment que és ben previsible dins el nostre clima,

no ens ha trobat sorpresos. 

ABAQUA ha executat 5 milions d’euros, Agricultura ha

mobilitzat 4,7 milions d’euros en ajudes a la sequera, per tant,

el Govern ha mobilitzat més de 10 milions per fer front a

aquesta situació, una situació que, com dic, era previsible, que

algú no va voler que fos previsible i no l’hem poguda afrontar

així com ens hauria agradat, però els puc assegurar que qui

vengui rere meu la podrà afrontar amb moltes més garanties. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara precediríem a la

suspensió de la sessió durant quaranta-cinc minuts, per tant,

demanaria als portaveus si suspenem o podem continuar.

Continuam, eh? 

(Se senten algunes veus i rialles)

Sr. Conseller, vol contestar individualment o globalment?

(Se sent una veu que diu: “Globalment”)

Globalment. Per tant...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Que consti que ho faig per deferència a MÉS per Menorca

que m’ha dit que ha de partir prest. Les representacions insulars

que han de partir prest. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Gabriel

Company, per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr.

Conseller, a vostè i a tot l’equip que l’acompanya per venir

aquí a aquesta comissió. Han passat més de dos mesos des que

es va demanar, em sembla, i, bé, el que sí ha manifestat el

conseller de forma continuada és que no té presa quan es tracta

de sequera, ell diu que estam sobre una situació molt, molt

dolenta, però no té pressa per reunir el sector agrari, no té

pressa, de fet, diu que poden esperar. 

Escoltant al conseller m’ha semblat que arribava el messies

salvador i que gràcies a ell ha tornat a sortir el sol, i que gràcies

a ell fan un munt de coses. El primer que li vull recordar al

conseller és que ell es va omplir la boca de dir que el seu

pressupost era més que suficient l’any passat, i no ha estat

suficient per a res, de fet, vostè pràcticament no ha iniciat cap

de les actuacions que ha dit absolutament, i n'ha tancades

algunes molt malament, algunes que a Eivissa i a Menorca els

ciutadans pagaran. Tot per les presses, per la inexperiència, per

la mala gestió del conseller. 

Aniré un poc per passes perquè el conseller, evidentment,

té tot el temps del món, com és natural, per explicar-se i jo

tendré, idò, els meus deu minutets, però aniré dient. Mirin, de

tota la situació, de tots els quadres que ens ha mostrat

pràcticament els tenim tots, si no actualitzats a dia d’avui -que

hem tengut aquest gran privilegi de tenir-los-, els tenim

actualitzats a un mes, per tant, no hi ha molta diferència amb el

que pugui passar.

A vostè la sequera li va arribar, no la veure venir, com li va

dir l’altre dia la Sra. Prohens, i a l’hora de prendre decisions,

la veritat, és que tampoc no és que hi hagi preses massa perquè

no tenia ni pressupost per fer res. Vostè ha estat, i no ho dic jo,

un conseller dèbil, això ho diu la seva directora general que

acaba de cessar, i continua sent un conseller dèbil i no va

aconseguir vostè, idò, que li donassin els doblers suficients.

Altres li diuen en notes de premsa que fins i tot no és massa ben

educat i que contesta malament i tal, a mi m’agradaria superar

aquest nivell i que tenguéssim un debat almenys educat, amb

discrepàncies. 

El que sí de les seves paraules es desprèn és que vostè no

sap molt bé què va passar amb els plans hidrològics, no ho sap,

i si ho sap és massa dolentó per fer la demagògia que ha fet. El

Pla Hidrològic que vostè, que ja era director general, varen

deixar aprovat no va estar consensuat, no va tenir exposició

pública. La primera exposició pública -i aquesta vostè tal

vegada la va viure com a ciutadà, però ja la vaig viure

representant un colAlectiu-, la primera exposició pública que es

va fer es va fer amb un document que constava de ics fulls.

Quan vostès aprovaren l’altre de tres annexos varen passar a

dotze i la quantitat d’articles que havien tocat era enorme. I

vostès convocaren el Consell de l’Aigua, el varen convocar un

divendres per dilluns aprovar-lo. Va ser una passada de tal, jo

no vaig poder assistir a aquell consell, hi va anar algú en
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representació d’aquella organització que jo representava, i va

cometre l’equivocació de... hi va anar el representant de

l’aigua, al qual vostè persegueix políticament ara, i que tots ho

sabem, per la qual cosa també en podem parlar. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Idò, en podem parlar. Vostè el persegueix políticament, és

una empresa que no té el perquè, tot perquè és familiar meu.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears en el 2000... quan jo

vaig arribar qui el va aturar va ser un tal senyor Pucheu, que si

vostè recorda qui és era el secretari d’Estat de l’Aigua del

PSOE a Madrid, i aquest senyor ens va dir a nosaltres que el

tenien aturat i no ho veien clar i que faríem bé reclamant que el

tornassin cap aquí. Si vol parlar amb el Sr. Pucheu encara tenc

el seu mòbil i li podrà deixar, Sr. Conseller. Per tant, abans de

parlar tan alegrement, aniria bé que no digués mentides, perquè

ja en diu massa o que s’assabentàs del que diu per no haver de

dir mentides.  

Vostè ha parlat d’una sèrie d’inversions, la de Ciutadella, la

de la dessaladora i la de Santa Eulària. Sr. Conseller, vostè ha

tancat aquest tema per sortir i poder dir que l’han tancat que, a

més, allò d’Eivissa va ser guapo perquè hi va enviar algú a

firmar, després no va anar bé, no estava recepcionat, etc., però

als ciutadans d’Eivissa i de Ciutadella vostè no els ha defensat

i acabaran pagant, acabarem pagant, el sobrecost de la

dessaladora de Ciutadella i de Santa Eulària, acabaran pagant

el sobrecost que són sobrecostos d’uns 14 i uns 19 milions

d’euros. I això vostè, gràcies a la seva gran gestió, els ciutadans

d’aquí ho hauran de pagar. Nosaltres això no ho vàrem voler en

cap moment i a posta vàrem dir a Madrid, no volem

recepcionar que no estigui ben clar i heu firmat un document -

que el tenc-, heu firmat un document on no us heu curat en salut

i ens passarà factura aquí per la vostra mala gestió. 

De la dessaladora de Palma vàreu dir que no funcionava,

que no hi havia cap línia que funcionàs, i jo us vaig dir que hi

havia sis que funcionaven en rotació i hi havia tres que no, i

aquestes tres ja me les deixareu vosaltres espenyades. Per tant,

això es pot demostrar quan sigui. Igual que el pressupost que

acorda el que costa posar una línia nova, també el tenc, i

costava uns 2,5 milions posar una línia nova, i vós amb

1.700.000 euros i amb un mes i mig, conseller, heu arreglat tota

la dessaladora de Palma, quan el plec de condicions d’aquests

mateixos arranjaments que vós deis diuen que han d’estar nou

mesos. Això també ens ho haurem de mirar, conseller, a veure

com és que trèieu un plec de condicions, es presenta una

empresa i diu que ha de menester nou mesos i resulta que en un

mes i mig ho deixa tot arreglat. 

Per tant, aquí hi ha tota una sèrie d’infraestructures...

home!, no em digueu que estava preparat només per anar en un

sentit perquè aquesta obra també la vàrem fer nosaltres perquè

pogués tornar cap aquí la dessaladora d’Alcúdia, és clar que sí,

la vàrem fer nosaltres, conseller. Vós heu arribat com el

messies salvador i no heu fet res, i de l’ANEI d’Eivissa no us

he de dir res, vàrem haver de fer sacrificis en aquesta comunitat

perquè es pogués fer l’ANEI d’Eivissa. Vàrem haver de

renunciar a una sèrie de coses perquè Madrid l’amollàs. 

Vós heu capejat amb un tema que és la sequera i nosaltres

vàrem haver de capejar amb tema que era la crisi, una crisi

tremenda, i al darrer vàrem ser capaços que s’amollessin una

sèrie d’inversions. Vós vàreu dir, va fer via la presidenta del

Govern que havíeu aconseguit que es desenroquessin aquestes

dessaladores i es desenroquessin les depuradores, i resulta que

ja estaven licitades. És a dir, li vàreu fer fer un bon paperet. 

Mirau, conseller, per favor, no em parleu de la màquina de

pous, que va costar 600.000 euros per fer set o vuit pous. Tots

sabem qui va firmar per fer aquesta màquina i, sabeu on la vaig

trobar jo? Dins un solar a Campos que l’amo ens demanava i

ens exigia que la llevàssim d’allà dins. Aquesta màquina no

havia fet res mai. I una furgoneta, que aquest guru que vós heu

anomenat sense anomenar-lo, una furgoneta de 240.000 euros,

que jo li dic la furgoneta de los hombres de Harrelson, tampoc

no havia fet absolutament res, 840.000 euros per fer cinc o sis

pous. Per tant, si voleu que en parlem també un dia en podem

parlar i tal vegada això ho haurem de parlar per si té qualque

cosa més que no sigui una mala inversió.

A mi, conseller, m’agradaria també parlar-vos... perquè us

he dit que deis mentides, i en deis, de mentides, i en vàreu dir

i les manteniu. Clar, jo tenc aquí el quadre de les línies d’ajudes

que heu tret per als pagesos de les Illes Balears, i vós em deis:

capital circulant, 1.368.000 euros d’ajuda. Si vós sou capaç de

trobar la paraula “sequera” a l’ordre del capital circulant m’ho

deis. Aquí vós heu tret una resolució, bé, vós no, el president...,

sí, el president de FOGAIBA, en què deis que això és per a la

sequera. Si sou capaç de trobar la paraula “sequera” dins

aqueixa resolució jo us donaré la raó. No la hi trobareu,

conseller; de fet aquí hi ha molta gent que no té sequera ni en

tendrà i es beneficia d’aqueixes ajudes. Per tant, primera

mentida. I això va... el punt tercer diu els beneficiaris; el punt

primer diu l’objecte de les ajudes, i diu en el finançament de

capital circulant, i això ho reben organitzacions professionals

agràries, que ho diu aquí, cooperatives agràries i persones

físiques o jurídiques que tenguin o no tenguin sequera. I no és

així m’heu de dir que dic mentides jo. Per tant només us deman

que trobeu una vegada la paraula “sequera” dins aqueixa

resolució que vós mateix vàreu firmar.

Heu dit que el Proalfa de Mallorca també és una línia

específica i especial per la sequera. Mentida. Fa vint anys que

es paga el Proalfa; s’ha anat reduint però fa vint anys. A

Menorca sí que és vera, i jo la us puc contemplar i dir que

aqueixa línia és ver que ho és; però és que teniu..., teniu..., bé,

és igual, l’equivocació -perquè tal- que deis que hi destinau

400.000 euros a les Illes Balears, 250.000 euros a les llavors de

farratgeres, tot això per sumar 4.768.000 euros i han de ser...,

han de tenir, conseller, ganes de prendre per beneits els

pagesos, perquè vós en pagau només el 50%. Per tant només és

un 50% d’aqueixa línia d’ajuda, i sabeu què queda amb tot

això?, i encara us ho han recordat ara fa poc: 1.750.000 euros,

i vós erre que erre, 4.768.000, i això és mentida, conseller,

com les altres mentides que heu anat dient, i haver de tenir un

conseller mentider és molt dolent per al sector, perquè no es

fien de vós, es molesten, s’enfaden, conseller, i això no pot ser,

m’enteneu. Aleshores, com que vós heu començant tirant i heu

volgut dur el debat així, jo també la (...).
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Mirau, a mi em pareix bé que hi hagi coses que s’hagin

hagut de fer, que hi hagi coses que nosaltres potser per

qüestions de pressupost no vàrem poder fer, etc., i que hem de

mirar al futur, també. L’únic que us demanaria és que ho féssiu

amb la gent que teniu dins la mateixa conselleria, el que hagueu

de fer, i vós ja m’heu dit que necessitareu 600.000 euros per fer

la revisió del Pla hidrològic i 30.000 per fer els estudis de la

sequera, i a vós us agraden massa els estudis, conseller, i en

això hauríem d’anar alerta, i l’anterior pla hidrològic de les

Illes Balears va costar més de 4 milions d’euros en estudis de

gent forana, i ja tampoc no hem d’aprofundir a dir qui eren

aquestes persones, però no estava molt repartit. Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Company, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant. Jo en tot això m’agradaria no haver-hi

d’entrar, però vós voleu que hi entrem, i em sap molt de greu

haver-hi d’entrar. Que heu de fer un pla de sequera?, sí; que

s’ha de recuperar la cultura de l’aigua?, sí, i nosaltres us

ajudarem i empenyerem. Que voleu revisar el Pla hidrològic pel

que sigui i tal?, nosaltres també us ajudarem i procurarem que

surti una cosa raonable i que hi hagi les inversions que hi hagi

d’haver, i l’únic que us deman és que hi poseu doblers, que

sembla ser que ara n’hi haurà, al pressupost de l’any que ve, per

tenir doblers per fer infraestructures per a l’aigua.

Només una darrera cosa: a Madrid fins i tot també tenen un

avantprojecte, conseller; n’hi ha dos, d’avantprojectes,

redactats a Madrid, que si ho voleu demanar potser, si no els

molestat tant com perquè no us ho donin, un que és per

travessar tot Menorca, un és per travessar tot Menorca des de

la dessaladora de Ciutadella a Sant Lluís, l’avantprojecte està

fet; i un altre és per fer tota la zona del llevant de Madrid, tota

la zona del llevant de Madrid, del llevant de Mallorca, perdó;

al llevant de Mallorca són 120 milions d’euros que necessitau,

i vós ara arribau fins a Petra, que està molt bé, però de fet heu

d’arribar fins a Manacor i heu de fer tota la zona del Llevant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el diputat Sr. David Martínez, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats i

diputades. Sr. Conseller, gràcies per ser aquí i les explicacions

donades.

Sembla mentida que el Partit Popular ara vagi dient que ho

ha fet molt bé, que el conseller diu mentides, i no entenem molt

bé per què ha demanat aquesta compareixença, perquè en

principi era per escoltar el Sr. Conseller donar les explicacions,

i entenem que s’està fent feina; hi ha moltes coses que es

podrien fer però la realitat és que el Partit Popular durant la

darrera legislatura, i a més que està defensant que les

dessaladores són necessàries i que es va fer molt bé abans, i em

sembla inacceptable per la seva part que el Sr. Company,

diputat i exconseller de Medi Ambient, defensi les seves

polítiques quan ara estam parlant del que s’ha de fer ara, no del

que va fer abans i segons ell es va fer molt bé, però, bé,

llevarem aquest debat de banda i serem propositius, i el que

farem serà complementar un poc algunes llacunes que hi ha

hagut a la compareixença del Sr. Conseller, i intentar ser

constructius i per fer un bé als ciutadans i les ciutadanes de les

Illes Balears, per solucionar un tema que és molt greu. La

veritat és que agraïm que hi hagi aquest debat dins la comissió

de Medi Ambient; crec que és un tema que és molt important

i que hem de debatre entre tots els grups parlamentaris, i estic

d’acord amb el Sr. Conseller que hi va haver un..., bé, crec que

hi ha en el fons un acord entre tots els grups que és un

problema i que s’ha de solucionar.

M’havia apuntat una sèrie de qüestions a les quals no es

trobava tota la informació que està penjada a la web, tant el

decret de sequera que es va aprovar el juliol, que aplaudim que

s’hagi fet; va arribar un poc tard ja que des del setembre de

2015 ho estàvem esperant, sobretot a Eivissa, i sí que demanem

al Sr. Conseller i al seu equip que el Pla de sequera que s’està

treballant que sigui el més prest possible, si pot ser abans de

l’estiu de l’any que ve, de l’any 2017, i almenys ja tenim unes

eines que..., bé, els felicitem, a ell i al seu equip, per poder

saber de què parlam, de quina gestió s’ha fet, de quins

problemes tenim d’índex de sequera, tan hidrològica com

climatològica, i amb dades es pot fer feina. Sense dades, i fins

ara estava molt pobre aquest tema, bé, ara ja es té més

informació. Trobem que encara faltaria més informació i estaria

bé anar complementant aquesta informació -sé que s’hi està

fent feina- quant a qualitat d’aigües subterrànies i... i qualitat

d’aqüífers.

Sí que trobem a faltar que a la web el tema de depuració i

reutilització d’aigües no està actualitzat, les darrers dades són

de 2011, ja ho vaig dir a la darrera exposició en altres qüestions

de què es va parlar en aquesta comissió, i seré molt breu.

Temes que trobem que es podria fer més feina: sobretot en...,

sí que aplaudim també la feina que s’ha fet quant a la campanya

de control de grans consumidors d’aigua, i sí que... quant al

tema que s’ha fet campanya en els camps de golf a Mallorca,

però a Menorca i a Eivissa no hi ha aquest problema de camps

de golf; sí que hi ha camps de golf però no s’està fent aquest

control. I també s’haurien d’incloure els grans hotels, que sí

que hi ha una despesa d’aigua important. Tenim el dubte que

augmentar les tarifes sigui una solució única per se sinó que

hauria d’estar complementada amb altres mesures d’incentius

fiscals, per exemple, o altres incentius, que segons un estudi de

la UIB que va sorgir fa uns dies deia que no era molt efectiva

aquesta mesura. Es podrien estudiar per part del Govern

alternatives complementàries a aquesta d’augmentar les tarifes,

encara que sigui de manera progressiva. I també sí que és cert

d’estudiar que no sigui un desavantatge o un problema per als

agricultors, ja que són grans consumidors però sí que és cert

que és un sector que és molt consumidor d’aigua i hi ha altres

alternatives a la pujada de preus, com pot ser conscienciació de

l’ús raonable i l’ús de l’aigua, que s’empri en dies de sol, de

molta calor, i que es pugui regar a la nit, etc.
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Quant a altres temes, s’ha parlat molt d’inversions,

d’infraestructures, infraestructures hídriques, i sí que volem

posar l’accent a intentar evitar augmentar les instalAlacions per

produir més aigua, sinó millorar les instalAlacions que ja

existeixen tant de depuració d’aigua com de proveïment, i fer-

ho més eficient, millorant la depuració i sobretot la reutilització

ja de les aigües que s’estan depurant.

També un dels temes en el qual hauríem de fer feina, i

encara en queda molta és, que ja es va debatre en aquesta

comissió i en el Ple del Parlament és el tema de la connexió del

clavegueram de les urbanitzacions i evitar la infiltració de

contaminació dels aqüífers, que també és un tema en el qual

s’ha de fer molta feina.

Bé, en principi... sí que trobam que dins l’agricultura (...)

aquesta conscienciació dins d’aquest sector i de millorar

sobretot o trobar possibles solucions per millorar la qualitat

dels aqüífers, que hi ha molts de problemes de qualitat a totes

les illes, però sobretot a Menorca i a Eivissa també n’hi ha i a

Mallorca en alguns punts de (...) marina, salinització de les

aigües i de nitrats que fa molt complicada la reutilització de les

aigües depurades i s’ha de veure -a veure com es fa- una

possible solució seria emprar les dessaladores per reinjectar

aigua dolça de bona qualitat dels aqüífers quan no s’empri per

abastiment, podria ser dins aquesta estratègia de tenir un

funcionament continu durant tot l’any i no només quan hi hagi

una demanda forta d’aigua al turisme.

Ja per terminar vull indicar que estam d’acord que s’han de

fer polítiques integrals, tant en abastiment com en depuració i

aprofitar els recursos que hi ha, sobretot tenir en compte que

s’ha d’evitar aquesta sobreexplotació d’aqüífers i incidir en tres

punts, com són la reutilització d’aigües depurades, invertir per

millorar les infraestructures hídriques, tant de depuració

d’abastiment i estam totalment d’acord que s’ha de fer, no

incidirem en aquest punt, que s’ha de revisar el Pla hidrològic

de les Illes Balears, que està dins els acords pel canvi, i que (...)

també és necessari per poder tirar endavant, i no a curt termini

ni a mitjan termini, sinó a llarg termini, unes polítiques que

siguin bones per a tots i per a totes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Jo li voldria dir que en aquesta comunitat

autònoma partim ja d’una... o sigui ara ja estam immersos dins

l’obligació d’utilitzar aquestes infraestructures tant

menyspreades  com són les dessaladores perquè patim una

manca de planificació, però realment patim aquesta manca de

planificació no tan sols en el fet que no ens ha quedat més

remei que posar dessaladores, és que on s’han posat aquestes

dessaladores, és als llocs més inadequats. 

Partim ja d’aquesta deficiència, que aquesta deficiència

precisament la va a dur a terme el Sr. Matas, el Partit Popular,

quan era ministre de Medi Ambient i després aquí quan era

president d’aquesta comunitat autònoma en aquests quatre anys

en què no tan sols ens va robar, sinó que a més ens va dur una

hipoteca amb els dessaladores perquè, a qui se li ocorre

encarregar a un ministeri que et planifiqui o que et liciti les

dessaladores per a després fer convenis que els paguem

nosaltres? Per això ho fem nosaltres!, eh?, per això ho fem

nosaltres, però això ho va fer el Partit Popular.

El Partit Popular va encarregar al ministeri que li liciti les

dessaladores, el ministeri com que li és igual on les posa, tant

li és a Alcúdia com a Andratx, les posa on vol i després a més

convenien i les hem de pagar nosaltres. Això..., ja partim

d’aquesta... diguem... no sé què li hem de dir, desastre, no?,

de... ja no de planificació, sinó... vull dir, supòs que... no sé si

és que hi havia comissions a Madrid que aquí... no ho sé, algú...

no sé si algú se’n va beneficiar, però bé, és igual, hem

d’acceptar, crec que hem hagut de fer front a aquesta situació,

crec que hem d’agrair a la conselleria que hagi recuperat

precisament els estudis, no coincidesc amb el Sr. Company, que

les polítiques hidràuliques es poden fer sense fer estudis, em

sap molt de greu, vostè les vol fer a cop de grans

infraestructures, de fer una gran canonada que travessi tota

l’illa de Menorca, nosaltres no coincidim, ens sap greu, no

pensam que sigui l’època de fer aquestes grans infraestructures

ni de tornar pecar del mateix, no?

Per tant, creim positiu que aquí, precisament, ens hagin

mostrat quina és la feina seriosa que es fa i aquesta política

integrada d’utilitzar el que tenim en aquest moment i que no

ens queda més remei que fer-ho servir de la manera més

eficient possible, en aquest cas utilitzant aquestes dessaladores

a l’hivern per reinfiltrar precisament S’Estremera que ha estat

l’aqüífer que en la legislatura passada l’han deixat sec, sec, sec

com a una... oliva pansa, vostè no va deixar ni una gota d’aigua

dins S’Estremera, Sr. Company, no se’n va preocupar gens, de

si hi havia aigua, va treure tot el que va poder, sense cap tipus

de reinfiltració ni res. 

Per tant, crec que hem d’agrair que es facin aquestes

polítiques de planificació que no es varen fer i crec que aquí

ens han donat una explicació que crec important i que agraesc

d’aquesta manera.

En el tema del Pla hidrològic, és ver, jo no diria... és a dir,

no es tracta aquí de (...) pla hidrològic que es va deixar... era...

han posat l’excusa de si estava ben tramitat, no ho sé, però

anant al fons, hi ha excuses per llevar un pla hidrològic...?, bé,

molt bé, estava mal tramitat, en feim un de nou, però hi ha

alguna excusa per fer-ho malament i tan malament com el varen

fer vostès, això és el que jo no entenc... és a dir, la necessitat

d’un pla de sequera, si realment... jo he entès que s’ha

reconegut aquí, que fa més de vint anys que hi ha sequera, crec

que aquí s’ha reconegut, i no per part del conseller, sinó que

s’ha reconegut per part de l’exconseller, però no trob adient

que s’inclogui un pla de sequera a un pla hidrològic, per a mi

això no té cap explicació ni una, no ho sé... no ho puc entendre,

pot ser que jo visqui en un altre món, però no ho entenc.
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Per tant, crec que és important i també és important la

conscienciació de tots, de tots, crec que en aquest cas s’ha

donat un exemple, els ajuntaments han donat un exemple de

conscienciació, crec que han sabut, no tots, però la majoria, han

sabut aportar mesures. Palma també ha hi fet front i està

redactant aquest pla d’emergència contra la sequera, crec que

és important aquesta gestió perquè Palma precisament és una

de les zones que més consumeixen aigua i és un dels principals

consumidors d’aigua. Crec que també s’ha afrontar el tema

d’Eivissa, un tema greu, Eivissa de forma... bé, de la forma que

es podia i crec que és en positiu.

I pel tema agrari, que és ver, que les mesures poden ser

millors, pitjors, poden ser insuficients, però realment els que

pateixen més de la mala gestió dels aqüífers són els agricultors,

aquests són els que pateixen més perquè l’abastiment sí que tal

vegada... l’abastiment el poden pagar, els consumidors poden

pagar els preus de les dessaladores, però els agricultors no. Per

tant, la bona gestió dels aqüífers és la més important, és la

prioritària si volem que el sector primari, el sector agrícola

realment tengui supervivència en aquestes etapes i en aquesta

nova... diguem... com han dit, acceptar que la sequera té un

cicle en les nostres illes i que per tant hem de fer la nostra

planificació tenint en compte aquestes circumstàncies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sr. President, només per una qüestió, és a dir, si s’ha de

debatre amb mi m’agradaria poder discutir, no vull debatre amb

ningú, però si... si... ho dic perquè veig que ja hi ha hagut dos

grups que estan traient coses del Sr. Company i el Sr.

Company, jo... si ho trobau, és que si no li hauria de demanar

que em deixi debatre amb ells, si fa falta, no és que ho vulgui...

EL SR. PRESIDENT:

Ho tendrem en compte, Sr. Company, (...), no es preocupi.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No m’esperava altra cosa, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

té la paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot voldria

expressar una queixa, perquè és normal que consti en acta,

perquè les meses de les comissions es coordinin perquè crec

que no és normal començar amb una hora d’endarreriment

aquesta comissió perquè evidentment això destrossa les

agendes dels diputats i fa que no puguem fer les intervencions

així com tocaria, ni fer la feina així com tocaria.

Dit això, nosaltres no entrarem en pla hidrològic, si estava

mal fet, si no estava mal fet, bé, escolti'm, si estava mal fet en

facin un de nou, fa un any i mig que són al Govern, on és

aquest pla hidrològic nou?, en un any i mig es poden fer coses

i si estava tan malament... crec que ja podrien haver fet una

tramitació important i estar molt més avançats del que estam.

Aquesta és la meva humil opinió.

Dessaladores, home, gràcies a Déu que hi ha dessaladores,

perquè és clar, la sequera no ha estat tan greu i no ha tingut tant

d’impacte gràcies a aquestes dessaladores, seran un desastre,

perquè és clar encara les criticam, però ens han salvat la vida,

vostès deien, 2004: “les dessaladores són unes de les accions

més agressives contra el medi ambient que es poden fer a les

Illes Balears”, idò ara resulta que ens han salvat la vida i que...

gran part de la seva intervenció se sosté i es fonamenta sobre

això. És evident que continuarem aprofitant les dessaladores,

és evident, vostè ho ha dit, que la seva intenció és tenir-les en

ple rendiment, i nosaltres ho compartim, però és evident que hi

ha un canvi de posició, hi ha un aprofitament d’aquesta

infraestructura, que al final s’ha demostrat que alguna

necessitat en tendríem, perquè si no, no hauríem tengut

capacitat d’afrontar una situació complexa com aquesta.

Interconnexions. Les interconnexions són fonamentals i

aquí evidentment tot depèn de la capacitat inversora, una

qüestió pressupostària. Crec que hi ha un cert consens, bastant

de consens a fer aquesta interconnexió i aquesta és una de les

solucions a llarg termini, el problema és quina planificació,

quins recursos, quina capacitat pressupostària tendrem per fer

aquesta interconnexió; a Llevant i a Tramuntana? Està previst?

Perquè clar, a Tramuntana hi ha un problema molt greu, com

vostè sap i ho ha citat, el cas de Banyalbufar, el cas de

Puigpunyent. Clar, aquests pobles no poden estar condemnats

a anar a carregar camions, encara que els surti més barat perquè

puguin carregar aquests camions a les dessaladores, un mal

menor, però evidentment aquesta no és la solució a llarg

termini.

Aprofitar les aigües de depuració. Aquesta és una de les

claus també de la solució definitiva, tant per al reg, tant per a

la pagesia, com per a la recàrrega d’aqüífers. Evidentment això

també requereix una inversió important per a la qualitat de

l’aigua que surti de les depuradores. Forma part de les seves

prioritats?

I després, i per acabar, s’ha parlat poc de les pèrdues de la

xarxa, es tuda moltíssima d’aigua, aquesta és la realitat. Tenim

poc aigua i se’n tuda molta. I vostè em dirà que no és

competència seva. No dic que sigui competència..., però alguna

responsabilitat tendrà, com a mínim com a coordinador i com

a institució en alta, que s’ocupa de l’aigua i que no té cap

voluntat que l’aigua que lliura després es tudi per la xarxa. Com

a mínim des d’aquest punt de vista crec que l’ajuda del Govern,

la creació de línies de subvenció, d’assessorament tècnic, a què

vostè també feia referència, etc., és imprescindible per intentar

aprofitar molt millor el poc recurs que tenim. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. La Sra. Patrícia Font ens ha

deixat. Per tant, pel Grup Parlamentari Mixt...
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(Se sent una veu de fons que diu: “se n’ha anat, no ens ha

deixat”)

Idò rectificam. La Sra. Patricia Font se n’ha anat. Per tant,

pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Olga Ballester,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, por venir a

esta comparecencia y a todo el equipo.

Bueno en primer lugar a mí me gustaría comentar, como ya

se ha dicho aquí, estamos en un clima mediterráneo y la falta de

lluvias es una situación que se puede dar cada año. Entonces yo

creo que es verdad que es una comparecencia para hablar del

Plan de sequía, pero la prevención también es muy importante

para no llegar a esta situación. Desde Ciudadanos llevamos

diciendo desde este año y medio que estamos aquí en el

Parlamento lo mismo siempre y son los cuatro puntos

importantes que hay para la prevención, para no gastar agua

natural, potable en actividades que no debería ser así.

Nosotros queremos preguntarle ahora que está aquí, si cree

de verdad usted en que se debe reutilizar las aguas regeneradas,

porque lo que no es normal es que al cabo de un año y medio,

una de las medidas que ponga la conselleria y que recomiende

es que los municipios no usen agua potable para regar los

jardines..., o sea, realmente el ciudadano realmente se lleva las

manos a la cabeza diciendo, pero cómo, ¿aún se usa agua

potable para estas actividades? Yo creo que es uno de los

puntos donde deberíamos hacer más hincapié, en el uso de las

aguas regeneradas para todas las actividades que se puede

hacer con ellas.

Otro de los puntos en que también hemos hecho hincapié es

en la necesidad de que las depuradoras que vierten las aguas a

los torrentes, tengan unas condiciones ecológicas óptimas

porque si no se contaminan todos los pozos de los acuíferos y

de hecho este verano han salido noticias en prensa de payeses

que se quejaban de esto. Y desde el primer momento en que

hemos entrado en este parlamento, es uno de los asuntos que

Ciudadanos viene diciendo siempre, que, por favor, al menos

las depuradoras que vierten las aguas depuradas a los torrentes,

que ésas tengan tratamiento terciario.

Después otro asunto muy importante también es el de la

comunidad de regantes, es decir, si hay sequía no debe afectar

al campo. Es verdad que requiere una gran inversión, pero es

que no vemos movimiento, no vemos que avance en nada en

estos tres puntos, ni de uso de las regeneradas, ni en regantes,

ni en lo de las depuradoras que vierten a torrentes.

Y otro problema importante que también le venimos

comentado son las fugas de agua en los municipios, que

también ha comentado aquí el portavoz de El Pi. Es

importantísimo, se lo comentamos en una pregunta de control,

no se puede estar diciendo ahora a los ciudadanos que para

concienciarlos vamos a aumentar la tarifa del agua, cuando la

propia administración no cumple con sus obligaciones. Es más,

también se ha dicho aquí, ha salido un informe de la

Universidad diciendo que no por aumentar las tarifas del agua,

implica un menor gasto. Implica una subida de la tarifa del

agua. Hay que hacer otras actuaciones. También esa subida de

la tarifa del agua, obviamente va afectar sobre todo a las

familias numerosas, que eso no lo han tenido en cuenta. Y

tampoco han tenido en cuenta que no existen ahora todavía

contadores individuales en muchísimas fincas. Eso es muy

importante también.

Es decir, hay tanto por hacer que no se ha hecho, para que

cuando se llega a un momento que no hay lluvias, por bueno,

es que estamos en un clima mediterráneo para tener todo esto

previsto.

Y después otra cosa que también le pide Ciudadanos desde

hace mucho tiempo es si ABAQUA tiene un plan director de

inversiones hidráulicas. Nosotros creemos que ABAQUA tiene

que tener un plan director de inversiones hidráulicas, si lo

tienen no está publicado o no se conoce.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de

deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient,

només tinc deu minuts per parlar amb vostè, com el Sr.

Company, no en tinc més, m’agradaria tenir-ne més, no he fet

els comptes però crec que quan haguem acabat aquesta

compareixença d’avui, si sumam tots els minuts que he debatut

amb vostè aquí, estic convençut que he debatut més amb vostè

en un any i mig que amb els quatre anys que vaig debatre amb

el Sr. Company i no només de medi ambient, sinó de territori,

de transports, de carreteres. Si sumam tot açò, hauré debatut

més temps amb vostè que amb ell. I li garantesc també que en

els debats amb el Sr. Company, conseller de Medi Ambient, la

vara de mesurar un debat educat i un debat no educat era

distinta que la de vostè, molt distinta...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sr. President, deman..., perquè el Sr. Borràs que és molt

aficionat a fer aquestes coses. Jo deman poder-li contestar, o

que vostè, Sr. President, li digui que s’atengui a allò del que

hem vengut a parlar. No deu haver vengut a parlar de mi.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

M’atendré a... i si em permet que el citi com a referent de la

saviesa popular, perquè anava a dir que vostè sempre diu i jo

ho compartesc, el mateix que diuen els pagesos, que els

incendis s’apaguen l’hivern. I és cert que la prevenció és la

millor política contra els incendis. La sequera també es resol
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l’hivern, és a dir, prevenint. I el problema que tenim avui és

una manca terrible de prevenció. Si haguéssim previst mesures

contra la sequera, avui no tindríem aquest debat.

Un debat que el Partit Popular dia 9 d’agost demanava

aquest debat sobre la sequera. Quan feia molts pocs dies el Sr.

Gijón, també del Partit Popular, clamava al cel perquè vostè i

el Govern parlaven que hi havia problemes d’aigua i que açò

espantava els turistes. Si ho diu el Partit Popular, els turistes

estan encantats, si ho diu el Govern els turistes fugen de les

illes i no vénen. Els italians tenen una dita que diu piove, porco

governo!, si plou és culpa del govern. M’agradaria que vostè

tingués una mica de culpa i aconseguís que aquest hivern

plogui. Perquè ja ens han advertit gent que en deu saber, que si

no plou molt aquest hivern tindrem problemes. I vostè ha de fer

el pla de sequera, Sr. Conseller, perquè li toca, perquè, no sé si

ho sap, però l’article 113.1 del Reial Decret 684/2013, de 6 de

juliol de 2013, és a dir el Pla hidrològic de l’any 2013, no diré

l’autor qui és perquè... diu aquest article el següent: “la

admistración hidráulica” -això està aprovat per reial decret-

“la administración hidráulica elaborará un plan especial de

actuación en situaciones de alerta y eventual sequia en el que

se establecerán las medidas a adoptar en cuanto se alcancen

los umbrales (...) y rojo, naranja y amarillo”, setembre 2013.

Després el del 2015 també ho diu, però ho deia ja el del 2013,

és a dir que... ha plogut, ha plogut i no, desgraciadament, en

sentit literal, sinó en sentit figurat.

I aquest pla el degué fer algú, a vostè li han dit que faci

feina amb els tècnics de la conselleria, que no vagi a contractar

res fora, el cap de servei d’estudis i planificació de la Direcció

General de Recursos Hídrics durant quaranta anys, abans del

ministeri, després de la conselleria, ja advertia quan es jubilava

el 2013 que estàvem molt malament, molt malament, si ho

advertia el 2013 quan es jubilava, estic segur que en la seva

responsabilitat ja ho devia haver advertit abans, possiblement

ja ho advertia quan el Sr. Cañellas feia venir aigua de la

península en vaixell, ho recordaran vostès, que en bótes dutes

en vaixell cada setmana abastien d’aigua, en lloc de prendre

mesures importàvem aigua, desprès el PP va importar fems, es

veu que tot això, les importacions aquestes són interessants,

no?

Però el problema és que el Pla hidrològic de 2011, aquest

que va costar tant i que era tan dolent, preveia mesures i

regulava -i regulava- per una banda previsió, creava pous de

reserva per poder tenir aigua quan hi havia problemes, regulava

-regulava- i si aquesta regulació s’hagués mantingut vostè

hagués tingut instruments legals per poder actuar davant la

sequera, cosa que no ha pogut fer perquè no té aquests

instruments. I si hagués pogut fer això evidentment... la gent

que ha fet pous amb tanta llibertat i amb tant poc control com

ho ha fet, igual no els hagués pogut fer, els pous que s’han fet

al litoral no s’haguessin pogut fer, s’haguessin hagut de recular

molt més i no tindríem la invasió d’aigua salina que ara tenim

als nostres aqüífers, evidentment segur, segur, que molta gent

que està fent negoci amb els pous i amb la gestió de l’aigua no

l’hauria fet, possiblement, perquè no (...) encara, però amb

l’aigua hi ha un gran negoci i no són els pagesos que fan el

negoci, hi ha un gran negoci al voltant de l’aigua, com hi ha un

gran negoci al voltant de l’agricultura, venedors i inseminadors

de vaques, venedors de farratge, venedors de totes aquestes

coses que no són del camp precisament, sinó el negoci que hi

ha al voltant del camp que a vegades sembla que el protegim

més que al mateix pagès i els pagesos tenen una cosa que també

crec que s’ha de reforçar i s’ha d’atendre, que és quan hi ha una

sequera real sobrevinguda, impossible de prevenir tenen tot el

sistema d’assegurances, que el Govern a vegades ha colAlaborat

en el finançament d’aquestes assegurances contra la sequera; hi

ha dues polítiques contra aquestes sequeres, una és les

assegurances, una altra és enviar els camions, els tractors al

Consolat, és una altra manera de fer política contra la sequera.

Dessaladores, evidentment les dessaladores creen molts de

problemes ambientals, algunes són innecessàries i altres que

eren innecessàries perquè amb altres polítiques s’haguessin

pogut estalviar en aquests moments, ja que les tenim, les hem

d’aprofitar, però, què ha passat?, en el moment, quan tocava

prevenir, quan tocava que les dessaladores injectessin aigua als

aqüífers, per no gastar, les havien aturat, dues conseqüències:

ara no funcionen les dessaladores, són molt difícils de reparar

perquè han estat aturades molts d’anys; i segona conseqüència,

salinització dels aqüífers perquè s’han sobreexplotat perquè

enlloc d’injectar-hi aigua, no empraven les dessaladores i el

que fèiem era xuclar aigua dels aqüífers i la intrusió d’aigües

marines es produïa, i jo som de lletres, Sr. Conseller, no som

geòleg ni geògraf, però evidentment açò és bastant... ho

compren la gent, no?, que si tu tens unes dessaladores aturades

i estàs sobreexplotant els aqüífers l’aigua (...) i serà salada, cosa

que la gent de Ciutadella ho sap des de fa molts anys, tenim des

de fa molts d’anys la dessaladora del Sr. Matas aturada, una

dessaladora que està tan ben planificada que no tenia

canonades de sortida d’aigua, és a dir, l’aigua si s’hagués posat

en marxa hagués anat dins una tanca, l’hagués anat omplint

perquè no hi havia canonades, no du enlloc, no?, a Menorca el

PP és expert a fer coses que no duen enlloc, fer rotondes de dos

pisos que no... però bé, és un altre tema.

Però sobretot l’important era la planificació, que és el que

desapareix, tota la planificació i regulació desapareix del Pla

hidrològic de 2011 i la desaparició de la planificació ha impedit

les polítiques de prevenció.

Jo li deia, si vostès volen passar una estona sobre temes

d’aigua i sobre què ha passat aquests anys poden llegir el blog

del Sr. Alfredo Barón i a més ho passaran molt bé i el Sr.

Alfredo Barón, però no al seu blog, no al seu blog, cap de

servei d’estudis -durant quaranta anys- de recursos hídrics, que

ha publicat un article tècnic rigorós, perquè està publicat al

VIIIè Congrés Ibèric sobre gestió i planificació de l’aigua, de

l’any 2013, que es diu La desplanificación hidrólogica, el caso

de Baleares, on explica per què un pla hidrològic desplanifica

i... en aquests moments la sequera que tenim és, en part, en

part, conseqüència d’aquesta desplanificació i és un article

presentat en un congrés i és un senyor que ha estat quaranta

anys cap d’estudis i que és geòleg i hidrogeòleg, supòs que si

va a un congrés amb altres científics d’arreu de la Península

Ibèrica deu intentar ser rigorós perquè evidentment no és un

casino on puguis dir qualsevol disbarat ni una tertúlia en aquest

cas.

Tenim màquines aturades, dessaladores aturades,

depuradores que no funcionen,... no tenim punts de reserva i

ara ens afrontam a la sequera de veritat... i vostè no té recursos,
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ja li ho han dit, que vostè és dèbil i no té recursos. El Sr.

Company -perdoni que el citi, Sr. Company-, vostè sempre ens

deia que amb els recursos que tenia feia mil i cinc-cents, vostè

supòs que no té la capacitat del Sr. Company i per tant, fa vuit-

cents només, però amb els vuit-cents que vostè fa crec que

aquest estiu hem aconseguit superar-lo amb molt d’esforç, molt

de sacrifici i crec que una cosa que fa molta falta és molta

pedagogia i sobretot fer pública la realitat, perquè els

indicadors tornen sortir, perquè els indicadors havien

desaparegut, no sabíem com estaven d’aigua.

I evidentment, és clar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, vagi acabant, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...estic acabant, estic acabant... abans de la Revolució

Francesa Maria Antonieta sempre deia quan la gent protestava

pel carrer: “de què es queixen, que no tenen pa?, idò si no tenen

pa que mengin pastissos”, deia ella, i ara deim: de què es

queixen els pagesos, tothom, no tenen aigua?, no em deixin...

m’estim més deixar amb punts suspensius la resposta perquè

crec que la situació és massa delicada com per fer-ne broma i

crec que és molt important que resolguem el problema de la

sequera ja, però que a més comencem a pensar a prevenir les

properes sequeres, perquè per exemple Menorca, que hem

tingut un règim hídric durant deu anys extraordinari, tenia uns

problemes gravíssims i no basta fiar que plogui, hem de

prevenir les properes sequeres i açò crec que és el més

important que tenim ara al davant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. 

Contesta el Sr. Conseller de Medi Ambient Sr. Vicenç

Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si m’ho permeten seguiré l’ordre invers i començaré pel Sr.

Borràs. Sr. Borràs, li he de donar tota la raó, la informació és

clau, saber el que passa i informar la gent que sigui conscient

d’un problema, és la primera passa per esmenar-lo.

Jo no seré el messies que anuncia aquí la llum, l’arribada

dels arcàngels i tot el que vulgueu, no, som una persona que

escolta els seus tècnics que diuen que hi ha una situació greu i

que s’han de prendre mesures i inform la ciutadania perquè

actuï. Potser altres ara que diuen, que demanen que aquest

conseller comparegui a aquesta casa de forma urgent en el mes

d’agost perquè ha descobert que existeixen els indicadors de

sequera, benvingut a la descoberta, però... perdoni, perquè ens

ha passat als mallorquins, perquè els eivissencs feia tres anys

que estaven en prealerta i no importaven a ningú. És a dir, ara

el conseller ha de comparèixer de forma urgent el mes d’agost,

que després diu “eh -que aixec el braç- quan vostès vulguin

venc cap aquí”, que devien estar de vacances, senyors diputats,

en el seu dret legítim d’estar de vacances, però des del primer

dia vaig dir que estava disponible. Escolti, algú pot pensar que

algú ha estat de vacances molt de temps sense veure venir la

sequera, que després reclamin que un no ha tingut previsió

quan l’illa d’Eivissa ja estava des de feia tres anys en prealerta,

que evidentment no ho podia dir ningú perquè no es calculava

als indicadors.

Evidentment el Pla de sequera fa falta; l’estam fent, hi

estam fent feina. Es reclama ara que es faci a la correguda, que

es faci ràpid. Hi feim feina, ja hi ha un esborrany, enguany es

presentarà, es participarà i es dirà, perquè serà un pla de

sequera amb mesures clares, dures i contundents que han de

menester consens per dur-se a terme. És graciós que gent que

va tenir des del 2013 per fer-ho, és a dir, més temps del que duc

jo va estar en el govern, jo duc un any i mig o no arriba a un

any i mig, no em demani, Sr. Company, que jo sigui més ràpid

que vostè. No, com a mínim igual que vostè de ràpid. Vostè és

que ni s’ho va plantejar, fer-lo. Per tant jo ja vaig una passa per

davant de vostè i ja l’estam redactant i ja tenim un esborrany.

Deman simplement, com a mínim, que em deixi el mateix

temps de què vostè va disposar per fer-lo.

És ver que tenim problemes de salinització. Per qüestió de

temps compartiré el que ha dit el representant d’El Pi, perquè

tenia tota una presentació de la desregularització, de les

mesures desregularitzadores que han fet, que han permès

salinitzar aqüífers, que permeten fer activitats que no

protegeixen els pous, que permeten treure aigua salabrosa, que

permeten fer un ús i abús d’aquest bé públic que és l’aigua,

però crec que els tendria aquí, com les cites dels articles (...),

els tendria aquí durant dues hores explicant la

desregularització. L’article del Sr. Barón en resumeix només

una part; jo crec que si el Sr. Barón ho explica, crec que queda

curt, li faré una crítica al Sr. Barón, tot i ser el meu guru, i tot

i que és una persona crítica per naturalesa, que tant critica

aquest conseller com l’anterior. Li és igual perquè és un home

de ciència.

Evidentment, recursos, recursos fan falta per la sequera i

recursos hi hem posat. No puc admetre que em diguin que no

hem posat els recursos. Hem mobilitzat 10 milions d’euros per

fer front a la sequera dins els nostres pressupostos. Sr.

Company, vostè sap també perfectament que per poder treure

una línia d’ajudes vostè ha de bloquejar aquests doblers i els ha

de tenir a caixa; que després és vera que el 50% els pagesos els

tornaran, sí!, però els ha d’haver mobilitzat o no? No digui

mentides, perquè diu mitges veritats. Si no pot sumar després

passarem i comptarem, perquè flac favor va fer a la portaveu

interina, li direm ara, perquè a sobre li escriu un discurs i li

fallen les dades. Quin ridícul va fer fer vostè a la Sra. Prohens!,

per favor! Si li passa la chuleta, pobra alumna, ilAlusa ella, que

es pensa que el gran guru seu de la pagesia li passarà la

informació correcta. Cagada la hemos!!, un error però de

manual. 

I a més és que li entraré, perquè ara m’estic animant.

Alimentació. Vàrem posar 2 milions a disposició de

l’agricultura per a alimentació; 1,5 milions és la demanda que

hem tengut; però, escolti, li varen fer cas, a vostè i a ASAJA;

perdó, a ASAJA li vàrem fer cas i vàrem posar mig milió més
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que ara no han demanat els pagesos. Però, cony!, el vàrem

posar del fons de contingència, aquest mig milió més. 

Escolti, l’alfals de Campos, vostè que em parli del Proalfa,

que va llevar el Proagro, el senyor abanderat de les ajudes al

sector agrari, en plena sequera el 2011, que li deien “tenim

sequera”, vostè va retirar ajudes al sector agrari, i ara vostè,

que jo n’hi pos, és a dir, seré lent per pagar, tot el que vostè

vulgui, no li retrauré això, però és que vostè en llevava, jo en

pos, una diferència. Ja està. És que així... Perdoni, perquè li he

començat per allà però m’he anat animant i he vengut cap aquí.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Temps. Reclam el mateix temps per fer el Pla de sequera;

és una de les primeres actuacions que farem, però l’únic que dic

és que no volem plans que no serveixen per fer res, plans per

desregularitzar i sí, aquest conseller és un conseller que ve del

món de la ciència, que ve del món de la participació i

d’escoltar. Paper per fer paper, no ho vull fer; vull fer coses

que serveixin a la nostra ciutadania. 

I sí, m’agraden els estudis, perquè per decidir coses s’ha de

mirar al futur, i així no haguessin colAlocat les dessaladores com

les varen colAlocar, i probablement no fan falta tantes

dessaladores, fan falta dessaladores potser més grosses, més

concentrades a un lloc concret, que són molt més eficaces a

nivell econòmic i a nivell energètic. Però si feim les coses sense

pensar, joder!, fotem una dessaladora a Andratx quan ens fa

falta a Llevant. 

(Se senten dues mamballetes)

Si s’hagués aturat dos minuts a pensar -tampoc no

importava ser cap llumenera-, dius “on és que plou manco de

Mallorca”, i qualsevol alAlot de primària et dirà “la zona de Ses

Salines, Campos, és allà on plou manco”; eh!, amb una mirada

de dos segons a Google ho troba, on plou manco a Mallorca, si

no faci la prova i ho trobarà.

Sra. Campomar, és ver que jo crec que també hem fet una

fita molt diferent, i crec que a la meva intervenció li he de

reconèixer que m’hi ha fet pensar i jo no ho havia posat en

valor com tocava: la colAlaboració entre ABAQUA i EMAYA.

Que dues administracions que gestionen... dues empreses que

gestionen la gran massa de població de les Illes Balears no

parlassin, s’amagassin informació entre elles, no actuassin de

forma conjunta, evidentment que sí que era un problema per fer

front a la sequera. Simplement la comunicació, “escolta, treim

d’aquí, treim d’allà, dónes aquí, dónes allà; escolta, que vendrà

sequera; escolta, Palma m’ha fet un pla, s’activat aquest pla i

això ens ha permès tenir una situació...”; això és diu... això és

gratuït, no costa ni un duro, però això ha fet que aquest estiu

estiguem molt millor.

Evidentment, senyor de Podem, tota la informació està al

Portal de l’aigua. A vegades també reconec que la logística del

Govern a la pàgina web s’ha de millorar i l’hem de fer més

accessible al ciutadà, jo crec que la transparència és poder

accedir fàcilment i de forma intelAligible a la informació, si no,

no serveix de res, però en el Portal de l’aigua es va publicant

tota la informació de seguiment de la sequera, queda allà tota

la informació. Li he de dir que és vera que el decret ha arribat

tard, però que tot d’una el Consell de Govern va fer unes

mesures cautelars que teníem de les mesures més potents, que

era com que obligava els ajuntaments que tenien accés a l’aigua

dessalada abastir-se obligatòriament d’aquella aigua, i per tant

durant tot aquest hivern totes les mesures cautelars a l’illa

d’Eivissa varen estar en vigor i ens varen permetre, crec jo,

arribar... o han estat part del que ens ha ajudat a arribar en

millor situació a aquest estiu.

El Pla de sequera, com he dit, ha de ser participat, ha de

rodar i ha de... tant les administracions locals com els consells

tenen molt a dir, hem d’afrontar aquesta realitat. 

Les dades de depuració, ens ho apuntam, perquè si és vera

que potser no estan recollides hi haurien d’estar. 

La campanya de control als grans consumidors, hem

començat pels camps de golf; el que ha transcendit ha estat el

tema dels camps de golf. Li he de dir que també a l’illa

d’Eivissa a partir d’aquest mes s’inicia una campanya de

control també a grans consumidors. No tenim potser tants de

camps de golf a les altres illes però sí que tenim grans

consumidors on poder fer controls. El tema de les tarifes em

cansaré d’explicar-ho: no volem afectar els ciutadans, volem

tarifes progressives per consums abusius. Citaré ajuntaments

del Partit Popular que han fet un canvi de tarifa recentment:

Muro, que no és sospitós que els caigui simpàtic el conseller,

per tant aquest ajuntament ha fet unes tarifes progressives que

han tengut un resultat immediat, però immediat, a la demanda

d’aigua que ens fan a nosaltres, vull dir que ho tenim

controladíssim. Per tant les tarifes progressives sí que

funcionen quan castiguen el consum de grans consumidors,

consums irresponsables.

I evidentment compartim que no s’ha de castigar

l’agricultura, i a vegades s’amaguen consums dins consums

agraris que no són agraris; per tant s’ha de diferenciar i hem

d’evitat tot tipus de problemes en aquesta línia. L’agricultura

evidentment té un consum d’aigua, necessita una aigua, i

evidentment té una inversió i uns mecanismes d’inversió per

estalviar aigua que han anat emprant durant aquests anys.

Se n’ha anat, ja? Anava a contestar-li. 

Bé, quedarà al Diari de Sessions, d’acord?, i demanar que

evidentment aquest conseller també ha retallat la seva

intervenció, que volia explicar tots els indicadors (...), per

l’hora que és, i tenia tota la desregularització del Partit Popular

en un altre PowerPoint, que no els torturaré, perquè crec que la

idea ja ha quedat prou clara. Sí que evidentment, com bé saben,

estam fent un Pla hidrològic nou, estam fent les feines, té una

tramitació, té uns temps, i evidentment qualsevol que ha

participat coneix aquests temps.

De les dessaladores, en farem un ús, un canvi de xip; són

una infraestructura que seria irresponsable fer unes inversions

tan cares i no emprar-les, però, això sí, les hem d’emprar

hàbilment, les hem d’emprar per fer una política hidràulica

diferent, per marcar diferències i per poder conservar els

nostres aqüífers. Evidentment ja he dit que la planificació d’on

estan situades no és la correcta, per tant..., però és el que tenim,
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i això ens suposarà molts de costos que arrossegarem durant

moltíssims d’anys.

Les interconnexions s’estan fent, i, Sr. Companys, sí, per la

nostra acció hem accelerat les interconnexions d’Eivissa. Estan

aturades, tot el 2011, estan aturades, però no havien fet les

expropiacions, no hi havia els doblers de les expropiacions.

Això ho hem fet nosaltres, sí o no?, sí o no? Sí, ho hem fet

nosaltres, nosaltres hem fet... Sr. Company, les va tenir

aturades, les obres d’interconnexió, durant tots aquests anys.

Eivissa entrava en prealerta i vostè tenia les obres aturades,

això és un fet, li agradi o no li agradi. Sí, culpa del Messies o

de Lucífer, m’és igual, les obres estaven aturades; hem arribat

nosaltres i, evidentment, ja sé que no li agradarà, aquest

conseller es dedica a tancar “marrons” que vostè va deixar

oberts. Evidentment gestionam després de vostè, i això em

tocarà, i al que vengui després de mi li tocarà gestionar i tancar

les coses que jo no hagi estat capaç de tancar.

L’aigua, l’aigua de les depuradores és evident que l’hem

d’utilitzar. Un dels principals problemes que ens trobam per a

l’ús agrari és la salinitat, podem tenir les millors depuradores

del món, però no depuren sal, haurem de tenir dessaladores

incorporades al sistema.

Per tant, el gran problema que tenim a les zones costaneres,

especialment, és la salinitat que ens arriba a les depuradores

que impedeix el seu ús agrari. Tenim diverses instalAlacions que

ara mateix no es poden emprar per això, per aquest fet, perquè

la xarxa de distribució, la xarxa d’abastiment ja té fuites

imaginin-se vostès les de sanejament el que hi ha. Per tant,

tenim entrada d’aigua salada, abocaments incontrolats d’aigües

salades, que ens fan, una, ens espenyen el procés de depuració

i, dues, impedeixen que aquesta aigua es pugui emprar per a

reg. Evidentment, les pèrdues a la xarxa són una xacra que

entre tots, entre ajuntaments, i aquí vull agrair públicament

l’esforç dels consells que estan orientant les seves ajudes en

aquest sentit. 

Ara he perdut, Sra. Ballester, he perdut la chuleta, ara no la

trob. 

Reutilització d’aigua, evidentment hem posat en marxa el

contracte per la... primer hem hagut de saber què passava, si

havien fet un estudi, hem demanat com estava la instalAlació de

Formentera i ara que sabem què té l’arreglarem, ara és una

inversió plurianual, 30.000 enguany, al voltant d’uns 200 l’any

que. Hem ampliat les instalAlacions de reg de Vilafranca, donam

més aigua depurada de l’estació de depuració per un tema

d’ametllers ara mateix. A Inca tenim previst poder ampliar la

xarxa de distribució de reg amb aigua depurada. A Montuïri

també. A Ciutadella estam fent feina, però tenim aquest

problema, que ja he comentat, d’estacionalitat. Estam fent feina

en la reutilització on podem, hi ha llocs que són llocs d’èxit,

com Consell, on hi ha una gran demanda i que funciona molt bé

i que ens permeten fer aquest tema.

Evidentment, les depuradores hem de procurar que aboquin

amb la major qualitat. Per això feim feina canviant també

paradigmes, és a dir, hem d’invertir no tant en noves

depuradores sinó millorant el manteniment. Ens han fet

trampes, han fet contractes de les depuradores que feien una

vertadera explotació que, per tant, l’única manera de retallar és

retallar costos. Només aquests contractes no preveien el mínim

de manteniment, i això ara ens passa factura. Als nous

contractes de gestió de depuradores, evidentment, haurem de

canviar aquest sistema perquè hi pugui haver incorporat més

manteniment.

Enguany ja hem fet molta més inversió en manteniment que

no en noves obres, que jo crec que és un canvi de paradigma

que hem de fer i hem d’anar fent. 

Amb les comunitats de regants ens hem reunit amb totes les

que estan constituïdes, que estan lligades a una bassa, però

també tenim problemes de la seva constitució, de papers, si

tenen el dret sobre l’aigua, i és una feina molt pesada, però que

la Direcció General d’Agricultura està avançant, el que du

molta feina, molta tasca.

El tema de fuites, el tema de les tarifes, ja he comentat

l’exemple de Muro, que evidentment, per favor, no interpretin

que aquest conseller demana que a les persones, a les famílies

se’ls apugin els costos. 

ABAQUA el seu pla d’inversions, el seu pla d’inversions

vendria marcat pel que és el Pla Hidrològic. És a dir, és el Pla

Hidrològic que ens ha de dir quines són les grans

infraestructures necessàries, quina és la visió de futur que

tenim. Per això, feim feina i amb aquesta revisió tenim, ara

mateix les infraestructures prioritzades amb les quals feim feina

i com bé sap aquest conseller les obres tenen el seu procés, és

a dir, es fa un... les obres hidràuliques necessiten molt de temps

perquè has de fer els projectes, s’han de licitar, s’executen

durant molt de temps i, per tant, són coses que si no tens una

visió de futur a llarg termini no tiren endavant.

I ara, Sr. Company, ara sí que em dedicaré a vostè.

Educació, m’ha demanat vostè educació i respecte. Després del

discurs que va escriure la Sra. Prohens que vostè avui em parli

d’educació sona a broma de mal gust. Un discurs que vostès

varen fer, un discurs amb atacs personals, amb acusacions de

persecucions polítiques, vostè ha tornat a fer insinuacions que

aquest conseller fa persecucions polítiques, no. Si vostè ho sap,

digui’m nom i cognom de la persona a qui jo faig persecució

política, digui-ho i digui-ho clarament. Aquest conseller el que

fa és tractar a tothom per igual, demanar la transparència en les

xifres a tothom per igual. Això fa aquest conseller. Privilegis

cap ni un, a ningú, tot i que això em pugui suposar greus

problemes, com així se’n deriva, trobant molt fortes les

insinuacions que vostè ha fet. 

Sr. Company, si jo no he vist venir la sequera, no sé què va

fer vostè. Ja crec que no m’ha... és que... no, no, no, jo no ho

faig tot, gràcies a Déu tenc un bon equip i amb ell faré feina.

No, jo recull la feina de moltíssima gent, de moltíssima gent

que ha passat amb el meu antecessor, molts de projectes,

evidentment, els agaf de vostè i molts dels que venguin després

els agafaran de jo. Evidentment, aquí ningú no és el messies,

ningú no és el salvador, tots venim a fer feina pel bé de la

nostra terra, o hauria de ser com a mínim al que ens hauríem de

dedicar els polítics, a intentar mirar pel bé comú. 
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Sí, Sr. Company, tancaré moltes infraestructures que vostè

va començar i que vostè va ser incapaç de tancar, sí, tenim

mancances, Talamanca mateix, que a vostè tant, tant, tant

l’emprenya o les connexions d’Eivissa, Cala Tarida, la

depuradora de Ferreries que ja hem posat en marxa.

Evidentment, que anam fent, problemes que vostè tenia, que

vostè no va solucionar que nosaltres solucionam. Això és

evident. 

Em parla vostè d’educació, és que la veritat se m’han

posat... miri, sap què? Per educació no li diré el que m’havia

apuntat perquè crec que perdrem el respecte i les formes i no

estam aquí per a això. 

El Pla hidrològic que vostè va tombar, que vostè va

demanar que li tornassin, no s’excusi amb el ministeri, vostè va

aixecar el braç i va dir: “vull que aquest pla hidrològic caigui

i se’m retorni”. Havien participat més de set-centes persones.

Als seus la Unió Europea ens diu, “què coño han fet -perdó per

l’expressió- què han fet vostès amb la participació? Què han fet

vostès amb la participació en tot aquell procés? Un procés que

s’havia posat d’exemple, un procés que ha estat estudiat.

Vostès varen decidir llevar-ho, aniquilar-lo i, a més, si vostès

volien canviar coses hi tenen tot el dret, però varen perdre un

cicle de planificació hidràulica. Aquest conseller no ha fet el

mateix que vostè, aquest conseller ha aprovat, ha deixat aprovar

pel ministeri el seu pla hidrològic per no posar en risc les

ajudes agràries. Aquesta és la diferència entre vostè i jo, que jo

deix passar el Pla hidrològic perquè no ho consider... que és

pitjor no tenir-lo que tenir la via que tenim i no posar en risc les

ajudes agràries, i vostè, patapam!, en terra, per entrar en lleis

desreguladores del bé comú, per poder fer un ús i abús de

l’aigua.

La dessaladora de Palma, que vostè em digui mentider a mi,

això ja... té collons! És grandíssim. La dessaladora de Palma,

64.000 m3/dia a disposició dels ciutadans. Amb vostè, amb

vostè, digui zero, ja està. És a dir, tenien aquella infraestructura

ben aturada i, Sr. Company, tres contractes hem hagut de fer,

1 milió d’euros d’inversió. Ja sé que a vostès els fa molta ràbia,

i li vaig contestar ja a la pregunta i li he contestat en diverses

ocasions, és un contracte que s’està executant, Sr. Company,

amb els tres contractes en bloc, no només amb el darrer, amb

el gros, amb què vostè es fixa, ja li vaig dir, vàrem fer una

mandrinada, per dir-ho de qualque manera, varen fer un

condicionament per poder-ho posar en marxa tot. Evidentment

que s’estan executant obres de millora ara mateix també, són

tres contractes diferents que vàrem fer en línies, sort que ens hi

vàrem posar prest perquè si no, aquest estiu no haguessin

tengut aigua a Palma. 

Sembla que al Sr. Company, al senyor del Partit Popular, li

sap greu que amb les actuacions que hem fet donem aigua a

Palma. Haurem d’arribar a aquesta conclusió. És a dir, a vostès

sembla que no els va bé, és a dir, a segons quines coses feim

tard i en segons quines coses feim massa via. Vull dir,

aclareixin-se i facin-nos-ho saber.

El nom de l’innomenable del meu grup, el Sr. Alfredo

Barón, no és del meu grup, vull dir, és un home, té tot el meu

respecte com a cap de servei, com qualsevol funcionari. Sol ser

un vici respectar els funcionaris, respectar l’experiència, el

coneixement, tenia aquella màquina de sondeigs, es dedicava

a fer investigació, ja sé que a vostè la investigació pot ser no li

preocupa gens, però a mi sí, em preocupa poder tenir uns pous,

poder tenir un seguiment i saber què passa amb els nostres

recursos i així poder pensar. La furgoneta servia per fer aquests

controls, però clar, això a vostè li preocupa. Tant fa el que hem

de gastar ara per fer front a la sequera, tant fa el que haguem de

gastar, em demana més recursos ara quan vostè els volia

escatimar amb aquest pla hidrològic. 

En agricultura són xifres, és sumar i restar. Un ja comença

a estar cansat de les mitges veritats de vostè. Digui’m vostè que

no hem mobilitzat 4,7 milions d’euros, els hem mobilitzat sí o

no? Hem duit alfals, l’hem lliurat tot, les llavors de farratges

totes estan lliurades, llavors de cereals, capital. 

Capital circulant. Capital circulant va ser demanat i un

acord del Consell Agrari. Vostè està en contra de l’acord del

Consell Agrari? Vostè no està d’acord amb allò que ha demanat

el sector? Vostè no està d’acord que 12 milions de liquidesa

han arribat al sector? Vostè està en contra del sector agrari, Sr.

Company? No vol que donem 12 milions d’euros en liquidesa

al sector agrari per front a la sequera, per totes les implicacions

directes i indirectes que té? A vostè no li fa por? És que,

escolti, si vol..., si hem de fer persecució política miram a qui

li hem donat les ajudes també de (...), si ens hem de posar a

perseguir gent, ens hi posam. M’he de posar a fer persecució

política? No, jo no faig persecució política i no mir els

interessos de les famílies de ningú, com algú sí es dedica a fer.

I la veritat és que hem vengut a parlar de temes seriosos,

com és la sequera, però vostè m’ha provocat i jo hi he caigut,

deman disculpes pel to utilitzat si ha molestat a qualcú, però de

vegades les veritats ofenen, i un comença estar cansat, perquè

mitges veritats són mentides.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, passam al torn de rèplica.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Biel

Company, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Començaré pel darrer, és ver que les veritats ofenen,

conseller, i que hi ha gent que pareix ser que sí que fa feina per

a les famílies i supòs que ho deu dir per a algú prop seu, però

no per ningú que jo conegui.

Conseller, aquí jo li he demanat que em digui si això és de

la sequera o no. Les línies que no són de sequera vostè no les

pot vendre com a línies específiques de sequera, és l’únic que

li deman. I sumar i restar possiblement quan vostè va fer la

primera comunió, jo, per edat, ja en sabia feia un estol d’anys,

per edat, perquè ja m’agradaria només tenir la seva també,

d'acord? Per tant, sé sumar perfectament i sé restar

perfectament. I sé quan em volen fer "pirules" o quan no me’n

volen fer. I vostè, Sr. Conseller, ha venut que envia 4.768.000

euros al sector en ajudes específiques per a sequera, i això és

mentida, perquè només n’hi envia 1.750.000 i li ho puc

demostrar quan vostè vulgui perquè és aquí. Vostè ha de llevar

els 300.000 euros d’alfals de Mallorca, perquè no són ajudes
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específiques per a sequera. Vostè ha de llevar el capital

circulant perquè no són ajudes específiques per a sequera i de

l’alimentació de la sequera de 2 milions, n’hi han quedat

1.200.000, que li vàrem demanar que la diferència la posés a

les vaques, que els va fer un bon traje. Però com que el Sr.

Borràs pareix ser que té problemes amb les vaques, tal vegada

no els hi podrà posar.

Les altres jo ho admet que són línies d’ajuda, però només

un 50% perquè vostè s’ompl la boca de dir que dóna

subvencions per valor de 4.760.000 euros, si no és així, vostè

m’ho ha de dir, vostè digui la subvenció que fa arribar al sector.

I avui no crec que ningú no descobreixi si jo vull que arribin

ajudes o no al sector primari, perquè això, entre vostè i jo, sé

cert que la gent sabrà bé qui és que s’estimi més que n’hi arribi.

No serà una cosa que avui decidim.

Del Pla hidrològic de les Illes Balears Sr. Conseller, feia

mesos que estava aturat a Madrid, el de 2011, però també no hi

vull entrar massa. Miri, he mirat ara la seva pàgina, evolució,

reserves hídriques ponderades a Mallorca i he tret les dades, ho

dic per aquesta gent..., els meus companys diputats que han dit,

com la Sra. Campomar cridant, quasi, perquè esquerdava el

micròfon i no l’entenia molt bé, que ha dit que jo havia deixat

els aqüífers eixuts. Miri, Sra. Campomar, segons la pàgina

d’evolució de reserves hídriques de la conselleria, el juny de

2015, que va ser quan nosaltres ens n'anàrem, els aqüífers

estaven a un 60%. Per tant, no els deguérem eixugar. Això ho

diu la seva pàgina, ho diu la seva pàgina. 

Per tant, si no és ver, el conseller desmenteix aquí..., es posa

a riure, se’n riu de les dades que els seus funcionaris han

penjat. Així com les de 2016, segons aquesta pàgina, marquen

un 43%. La de 2014 marcava un 54%; la de 2013 un 58% i la

de 2012 un 59%. Això no és tenir les reserves eixugades,

senzillament s’emprava l’aigua que hi havia. I el problema és

que quan té una sequera el conseller que arriba, evidentment

que ha de fer coses, només faltaria que quedés allà aturat! I

posa en marxa dessaladores, totes les línies que amb nosaltres

no era necessari posar perquè teníem l’aigua suficient per poder

subministrar des dels aqüífers. Si ens hagués passat a nosaltres

tenir la sequera, segurament hauríem fet el mateix que va fer el

conseller. Per tant, això estava així.

I miri, pel Sr. Borràs també. El 2013 es fa el primer Pla

hidrològic nostre i ens obliguen a revisar-lo per normativa

europea. I es fa la revisió de 2013 i s’acaba el juliol de 2015,

que es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat, i la directora

general, que d’això n’entén, ho sap. A posta nosaltres no

començàrem cap pla de sequera, perquè vàrem acabar de fer la

revisió. I el 2015 hi havia aquest. El Pla de sequera vostè el

tenia firmat pel Sr. Barón, que el va penjar aquí des de l’any

2009, vostès el tenien l’any 2009 i se’n varen anar del Govern

l’any 2011 i no l’havien fet. I vostè per cobrir l’expedient, el va

penjar a la pàgina web, posant a més..., no va llevar ni la data

de 2009, ni l’autor...

(Remor de veus)

Per tant, jo si vostè tenia un esborrany de Pla de sequera no

sé per què no el va publicar quan el tenien vostès. Però vaja, la

sequera, Sr. Conseller, el problema no ha estat no tenir un pla

de sequera, el patiment de la sequera no és per no haver tengut

ara un pla de sequera, perquè indicadors dels aqüífers n’hi ha

molts i si es volen llegir se sap perfectament. Això em deien els

seus tècnics de la conselleria, els seus d’ara, els meus d’un

temps. Per tant, el Pla hidrològic el varen fer també tècnics, la

directora actual també era tècnica i el senyor a qui vostès

estimen tant, el Sr. Barón, també i es va apartar senzillament

perquè els seus capricis tal vegada en determinat moment no es

varen seguir, perquè es considerava que anaven d’unes maneres

que... el agua es mía, com aquell que fa estona que deia la calle

es mía, que no era del seu partit precisament, que era del meu.

Idò ell anava que el agua era suya.

Dit això, què ens agradaria a nosaltres, conseller? Petició

clara, miri, a vostè li han sobrat 800.000 euros pràcticament de

l’alimentació de la sequera, destinin-los al sector vacum de llet,

perquè li va donar molts pocs doblers en relació amb els altres

sectors. Vostè va prometre al sector porquí una ajuda de

400.000 euros per la sequera que ni s’ha publicada. Haurem fet

matances de tots aquests porcs...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Company, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... i encara no tendrem la línia d’ajudes. Li deman que amb això

sigui tot el que no ha tramitat, ho tramiti aviat. I després que

reconegui l’ajuda que realment envia, no allò que vostè ha de

mobilitzar de doblers. No, vostè ha dit ajudes que arriben al

sector i són les que són.

Sobre tota la resta, miri -i acab-, nosaltres tot allò que sigui

fer infraestruc tures correc tes d’aigua per donar

subministrament, etc., ens tendrà a l’abast. No entenc molt bé

la Sra. Campomar quan diu que grans infraestructures no en

vol, però no li critica una gran infraestructura que acabar sent,

a força de trossos, com és la de Maria de la Salut-Petra. Això

són grans infraestructures, igual que les de Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Bé, ara sí agrairia que ens

cenyíssim al debat de la compareixença i no entréssim en

personalismes aquesta vegada.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el

Sr. David Martínez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. No faré ús de la paraula. Només

donar les gràcies al conseller i al seu equip per la

compareixença i per les explicacions.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument. És ver que també s’hauria de fer pedagogia

en aquesta casa i que realment es coneguessin i també crec que

estaria bé veure els doblers que s’han invertit en aquestes...

Quan nosaltres deim que no estam d’acord, em sap greu que el

Sr. Melià ara no sigui aquí, que nosaltres no estàvem d’acord

amb les dessaladores. Ell que és d’Alcúdia m’agradaria que ves

amb una gràfica des que es va fer la dessaladora d’Alcúdia,

l’ajuntament quants de litres d’aigua va demanar a la

dessaladora d’Alcúdia, m’agradaria que aquí es ves per part de

tots els diputats, que qualque dia féssim pedagogia precisament

de quina és i allò que ens ha costat des del moment en què es va

construir. 

També m’agradaria que tenguéssim pedagogia perquè és

important això, és important. És important saber què ens

costarà ara utilitzar, fer maniobres i fer enginyeries per poder

utilitzar aquestes instalAlacions, aquestes grans infraestructures,

mal planificades. És que nosaltres no és que estiguem en

desacord amb les infraestructures, creim que i amb això

aplaudim del que ens ha explicat i entenem que, primer és

mantenir les instalAlacions que tenim en correcte funcionament.

Segon, una bona planificació, cosa que ha faltat en molts de

casos en aquesta comunitat autònoma, aplaudim que també es

faci així. I tercer, construir el que faci falta, evidentment,

construir el que faci falta.

I res més. M’estim més no fer més comentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Muy breve, únicamente es que no

me acaba de quedar claro si ABAQUA tiene un plan director

de inversiones hidráulicas, me parece que usted ha dicho que

se sigue el Plan hidrológico. A mí me gustaría que si no se

tiene, sí que sería muy importante este plan, ya que no hay nada

como planificar, temporalizar y presupuestar, para saber que se

está yendo por el buen camino, de que está haciendo las

inversiones que se requieren y no a salto de mata.

Y también recordar que tenemos un canon de saneamiento

que ahora es completamente destinado para estas inversiones.

Se aprobó en las propuestas de resolución, que cuentan con

ello. O sea que también le diría al Sr. Vidal si en los

presupuestos existe Plan director de inversiones, si está hecho,

si también se puede quedar claro en los presupuestos, hacia

donde van todos estos impuestos que se recaudan de los

ciudadanos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Conseller, vostè té una informació...

Bé, d’entrada vostè si una cosa té és que és més lent que el Sr.

Company, açò ho podem... A les 19,54 Europa Press ja tenia

penjat a la seva web aquest debat, vull dir que evidentment

vostè és més lent que el Sr. Company, evidentment tenia

publicada una versió per a tots els públics, no una versió per a

majors de 18 anys, com tenim aquí, sinó per a tots els públics,

amb el que Sr. Company li ha dit després a vostè. Primer ho

han publicat i després ens ho ha vingut a explicar aquí. Açò

és..., no, no, és una qüestió de velocitat. Si és capaç de publicar

a la premsa, abans que ho digui, tot açò, com no ha tingut

temps de fer el Pla de sequera en dos anys? No ho entenc,

francament, no ho entenc.

(Remor de veus)

Devia tenir la màquina de fer plans espenyada en aquell

moment.

Miri, una altra cosa que vostè no sap: dia 24 de maig de

2015, a les 11 de la nit, les canonades d’alta i de baixa d’aigua

d’aquesta comunitat van començar a degotar, hi va haver un

cataclisme i van començar a perdre aigua de pertot, i es van

espanyar les depuradores, i es van espanyar les dessaladores;

24 de maig de 2015, a les 11 de la nit, quan el Ministeri

d’Interior publicava els resultats electorals d’aquesta comunitat,

i tot va deixar de funcionar. Tot funcionava meravellosament

bé i en aquell moment es va espanyar tot sistemàticament.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Estudis, estudis; el Sr. Company ha parlat d’un estudi sobre

Menorca, que el tenc...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Damià, no entri personalment, per favor, una altra

vegada.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó? El portaveu del Partit Popular ha parlat d’un estudi

sobre Menorca...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, és cert...

EL SR. PRESIDENT:

No entrem en debat. Continuam la compareixença, per

favor.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, no, ha citat un estudi i jo volia comentar aquest estudi,

perquè el tenc gràcies a una pregunta parlamentària, que vaig

haver de repetir perquè l’anterior govern no em va voler

entregar l’estudi, el Ministeri de Medi Ambient tampoc no em

va voler entregar l’estudi, i l’actual govern sí me l’ha entregat,

i explica la planificació del ministeri sobre aigua a Menorca,

que és fer una canonada de punta a punta de l’illa amb dues

variants, dues alternatives; un estudi, no un pla. Em pensava

que no havien de fer estudis, no és un projecte, és un estudi,

però es veu que, estudis, només en pot fer segons qui perquè

n’hi ha que neixen ensenyats i n’hi ha que no.

I si vostè recorda Menorca, Menorca té forma d’una

salsitxa, no?, i si vostès haguessin de posar una depuradora, una

dessaladora a una salsitxa, on la posarien? A una punta,

naturalment, perquè és de sentit comú, i després farien una

canonada de 45 quilòmetres per dur l’aigua a l’altra punta, on

hi ha més demanda d’aigua o igual demanda d’aigua que a

l’altra punta. I evidentment els turistes i els hotels estan a la

costa, per tant no, no la posem a la costa, i sobretot no facem

cap canonada perquè quedi connectada, perquè és una

planificació a salto de Matas; a salto, perquè també podríem

dir asalto, d’asaltar, però deixem-ho en a salto de Matas. I

aquesta infraestructura que havia de pagar la Unió Europea i

després no va pagar la Unió Europea, aquesta infraestructura

que havia de pagar la Unió Europea i no va pagar la Unió

Europea, ara s’ha de repercutir el cost, s’ha de repercutir el

cost, als usuaris, com diu la norma. Per cert, al municipi on està

l’aigua industrials dels hotels és més barata que l’aigua de

consum familiar, ojito; o sigui, la dutxa i la piscina d’un hotel

i regar a un hotel és més barat que una família tenir aigua per

beure, aigua de boca, no? Per tant la gestió també és molt

important, de l’aigua.

I crec que haurem de començar a parlar amb calma de fer

comunitats d’usuaris d’aigua, començar aquestes coses de

política de gestió, que aquí tenen molt a dir els ajuntaments, els

consells insulars, per poder gestionar i no només fer

infraestructures, i reparar les infraestructures que tenim.

Però aquesta dessaladora, clar, no la podíem recepcionar

mai perquè si no l’aigua serà molt més cara per als habitants de

Menorca i sobretot pels de Ciutadella del que paguen ara, que,

per cert, la paguen comparativament amb altres municipis

bastant avall. (...) no posar-la en marxa mai i carregar-nos del

tot l’aqüífer de Menorca, l’aqüífer de Migjorn. I així estam, una

infraestructura costosíssima, aturada, i amb l’aqüífer

absolutament destrossat, amb un règim d’aigües a Menorca deu

anys extraordinari que no es repetirà, perquè açò és cíclic. Açò

ho diu el Sr. Barón, però no fa falta ser el Sr. Barón per saber

que els recursos són..., els problemes hídrics són cíclics.

I a partir d’aquí açò és la solució; per no ser responsables,

per no haver-la de pagar, tenim una dessaladora aturada...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, vagi acabant, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...aturada, i ens carregam el medi ambient, ens carregam

l’aqüífer, i l’aqüífer és un bé patrimonial que tots els ciutadans

i les ciutadanes de les nostres illes tenim l’obligació de deixar

als nostres hereus, i en aquests moments estam, també amb

l’aigua però no només amb l’aigua, expropiant el futur als

menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterers que vindran

darrere nosaltres, els estam expropiant el seu benestar, i açò

crec que és molt injust.

Intenti, Sr. Conseller, posar remei a tants d’anys de

desgavell. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de contrarèplica

del Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Conseller, per un...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Borràs, sense que serveixi de precedent, li faré el

contrari en un tema. Dia 24 de maig no es va espenyar tot, ni

tampoc no s’arreglarà tot, però com a mínim benvingut sia

perquè prenguem consciència dels problemes que tenim. No,

no; n’hi havia abans, n’hi haurà durant el meu temps i n’hi

haurà en el futur, però sorprèn que com a mínim s’agafi

consciència. 

És més, a partir del 24 de maig li posaré un exemple, que

aquest estiu vàrem tenir un incident a una zona protegida que

és S’Albufera, on hi va haver un vessament perquè hi va haver

una rompuda; he de reconèixer que s’havia fet una intervenció

a platges de Muro, unes obres que es varen accelerar un any

més, és a dir, varen ser un any més ràpid del que tocaven,

aquelles obres, que després hem estat un any i busques per

recepcionar-les i arreglant diferents punts. L’altra s’havia

decidit abandonar i ja no s’havia d’actuar perquè hi havia

d’haver una altra infraestructura que no està arribant. A partir

del 24 de maig el PP va reconèixer que Son Bosc formava part

del parc natural de S’Albufera, va ser un canvi de postura... què

he dir?, benvingut sia. Abans del 24 de maig mai Son Bosc no

havia format part de S’Albufera, no era un parc, era una zona

degradada, una zona on només hi havia runa, amb paraules

literals de tots els representants del Partit Popular. A partir

d’aquell dia com a mínim va servir perquè tenguessin

consciència que és el lloc amb més biodiversitat d’aquesta illa.

Amb això..., amb això... reconec que una catàstrofe com la que

vàrem viure va servir per ser conscients d’aquest fet. I a més

aquest conseller era a Prada en aquell moment i va rebre les

crítiques del Partit Popular, perquè evidentment el Partit

Popular poc sap el que significa Prada.

A més també li diré que hem perdut un cicle, una

oportunitat, és vera, un cicle de pluges, un cicle de recàrrega

d’aqüífers, un cicle a Menorca que era molt bo per haver

combatut els problemes que tenim allà. Evidentment ara, amb

aquesta situació de sequera, difícilment podrem actuar sobre

aquest focus, haurem de treure aigua. Sí, tenim sequera, no

plou, i per tant consumim aigua, i hem tengut la temporada

turística boníssima; per tant consumim aigua. Si gastam aigua
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les reserves baixen. Sr. Company, això és una classe bàsica de

qualsevol alAlot, i obrim l’aixeta el dipòsit baixa. Per tant els

aqüífers sí que els estam extraient, clar que sí que els estam

extraient, però vostès quan tenien l’oportunitat que el cicle

d’aigua era bo, que plovia, que els podien recuperar que ara els

tendríem en bon estat, evidentment era molt més barat aturar les

dessaladores i que es tudassin. Com a mínim és que ni l’aigua

que ja pagaven no consumien, és que a Palma no li donaven

l’aigua que ja pagava, és que és surrealista, però bé...

Seguiré amb les intervencions. Sí que, senyora..., -ara m’ha

fugit el nom, perdó, la representant de Ciutadans, disculpi;

Olga Ballester, disculpi. ABAQUA té previst, programat tot un

conjunt d’inversions; el Pla hidrològic li marca tot aquest

conjunt d’inversions. Si ABAQUA tengués els recursos

econòmics, financers i de personal en deu anys tendria... hi ha

la previsió d’una inversió de 190 milions d’euros per a

proveïment i uns 140 milions d’euros per a depuració. Això

vendria a ser el que està previst a planificació. Ja li dic, tot

aquest tema d’obres no..., és a dir, aquest conseller esbiaixa,

intenta millorar els projectes, però evidentment hi ha una

programació. Per això és tan important aquest pla hidrològic,

i era important aquell afegitó que ens posaven, que deien que

no responíem a les pressions que teníem, és a dir, que el que

volíem fer no responia a les pressions que tenien sobre els

recursos hídrics.

Evidentment..., Sra. Campomar, ara li donaré una dada que

he hagut de demanar, l’he hagut de consultar, m’ha costat

moltíssim trobar-la: el consum d’aigua dessalada d’Alcúdia,

zero, zero, i a més afegit al problema de la qualitat d’aigua que

s’està donant a Alcúdia sobreexplotant aqüífers i donant una

qualitat d’aigua pèssima, tenint una infraestructura allà que no

està connectada a Alcúdia. Aquesta aigua se’n va cap a altres

municipis, l’empram en els sistemes aquests que deim per

emprar cap al sistema general, fins i tot donar aigua a Palma, a

Pollença evidentment i a altres indrets, però això demostra que

les infraestructures es varen posar sense to ni so ni xerrant ni

fermant a qui havia de donar aigua.

Sr. Company, per primera vegada i sense crear precedent,

jo i la Sra. Tejerina estam d’acord amb alguna cosa, que les

ajudes de crèdit circulant serveixen per fer front a la sequera i

és més, també li diré que ASAJA va aplaudir aquesta mesura a

la Sra. Tejerina, ergo entenem que també dóna suport a les

ajudes de capital circulant per fer front a la sequera. 

Per tant, vostè, Sr. Company, ara mateix està essent

revolucionari, va en contra de la Sra. Tejerina, del...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Company, vostè ja ha tengut el seu temps, el

seu torn de paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

És a dir, Sr. Company, vostè m’està dient que el crèdit

circulant no és una ajuda per  a la sequera, quan el ministeri és

l’única mesura que ha pres!, és a dir, l’únic que ha fet el

punyeter ministeri, és a dir, per primera vegada estic d’acord

amb la Sra. Tejerina, és que això és un fet... és un dir, és un fet,

però, sap que passa, Sr. Company?, que els mallorquins no

l’han demanat, aquesta ajuda, sap per què no l'han demanada la

del ministeri?, perquè les condicions d’aquí són millors, perquè

els hem posat més facilitats, perquè pagam les despeses

d’obrir... perquè pagam les despeses de tancar l’estudi, perquè

posam l’aval... Sr. Company, ningú no ha anat al ministeri

perquè les mesures.., les seves ajudes eren molt pitjors, eh?

I vostè m’està dient que les meves de crèdit circulant no són

per a ajudes de sequera quan (...), mans ben plenes, les mesures

de la Sra. Tejerina, que és la mateixa!, Sr. Company, sigui

coherent, és a dir, si m’ha de pegar, pegui’m, cap problema,

però demagògia ja començam a estar... és a dir, miri vostè el

que fa.

12 milions per al sector agrari de liquiditat, jo crec que bé

li han vengut que han servit per dinamitzar i que han servit per

fer front a aquesta situació que han viscut, una demanda del

sector, una demanda que ha tingut una gran acollida, molt a

pesar seu, i que molta gent en sortirà beneficiada. Ajudes, Sr.

Company, sí, ajudes, en feim, no en llevam.

I el tema de les reserves, aquí ja vostè supera la meva

capacitat, crec que tal vegada he pecat d'intentar explicar les

formes, les coses d’una manera senzilla, però jo li ho explicaré.

Tenim unes reserves, he dit que hem baixat 13 punts, 13

punts, sí, 13 punts, Sr. Company, que no ho ha sentit, que no

plou?, eh!, Sr. Company, no plou, sí, sí, no plou, no plou, ho

hem dit, per això hem fet mesures de sequera per al sector

agrari perquè es va veure perjudicat, per això som aquí en

aquesta compareixença perquè hi ha una situació de sequera,

quan no hi ha sequera evidentment no se n’encarreguen. Vostè

sap com funcionen els aqüífers?, sembla un nin petit ara aquí

mostrant el mòbil a la gent... si m’escolten tal vegada

intentarà.... intentaré explicar un funcionament bàsic. 

Els aqüífers, Sr. Company, no es recarreguen per marxa, bé,

ho intentaré explicar com a la meva neboda, l’altre dia..., la

meva neboda té tres anys, intentaré explicar-ho a nivell fàcil, el

cicle de l’aigua, Sr. Company, el cicle de l’aigua comença,

tenim un nigul, aquest nigul, aquest nigul quan... ai, m’anava

sortint les partícules, no, perdoni, amb unes condicions donades

l’aigua es condensa, plou, quan plou toca la terra, s’infiltra, es

mou per dins la terra, a segons quines zones on hi ha la terra es

pot guardar aquesta aigua, i això, on es pot guardar, li deim

aqüífer, d’aquí nosaltres la treim...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sr. President, no és per res, però crec que el conseller torna

demostrar una falta d’educació tremenda cap a un diputat...
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

No....

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...i crec que això no està bé...està fent befa... està fent befa quan

no és cap linx tampoc per fer segons quines explicacions...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

No, no, ho estic explicant...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sr. President, ja li ho deman...

EL SR. PRESIDENT:

Deixi que acabi i ...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Li estic demanant empara, ho dic per si vol demanar a veure

si en puc tenir o no...Li deman empara perquè crec que està

insultant una vegada més a un diputat d’aquest parlament, i

això no està bé, Sr. President, d’acord?, aquesta prepotència i

aquesta mala educació crec que no està bé, Sr. President, i jo

almenys vull que quedi constància aquí que, una vegada més,

ha fet prepotència, va de sobrat i mal educat.

EL SR. PRESIDENT:

(...) la paraula ja, Sr. Company, moltes gràcies. 

Continuï, Sr. Conseller, guardeu la compostura, si podeu.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Molt bé, passarem a un to tècnic i intentarem que vostè

m’entengui. Simplement els aqüífers es recarreguen de la pluja,

si no plou no es recarreguen els aqüífers, tenim consum

d’aigua, temporada turística de màxims i per tant, buidam les

reserves, hem posat les dessaladores en màxima producció per

evitar aquestes (...).

Vostè ha fet unes explicacions aquí com si no hagués

plogut, evidentment si hagués plogut exactament el que va

ploure els anys bons, ara mateix amb la política que estam fent

els aqüífers s'estarien recarregant, podríem infiltrar aigua i no

tendríem aquesta situació. 

Crec que si pot ser li deman disculpes perquè he intentat

explicar el cicle de l’aigua, que tal vegada vostè suposadament

l’hauria d’entendre perfectament, però vostè amb l’afirmació

que ha fet abans ha insultat aquesta mesa i ha insultat la

intelAligència d’aquests diputats que són aquí asseguts avui per

una situació de sequera, si no plou els aqüífers no es

recarreguen, miracles, a Lourdes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Donam per acabat aquest

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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