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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Comencem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Tania
Marí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les preguntes RGE núm. 816, 817, 818, 819, 820 i
821/17. 

Assisteix el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat del Sr. Miquel
Mir i Gual, director general d’Espais Naturals i Biodiversitat;
del Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa, director general
d’Ordenació del Territori i de la Sra. Núria Felip i Puig,
assessora tècnica.

(Remor de veus)

Ah, cap de Gabinet? D’acord.

(Remor de veus)

Cap de gabinet.

Bé per formular les preguntes que en principi per la part del
Sr. Miquel Jerez, si el Sr. Conseller no té inconvenient, fer
totes agrupades.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, és el que li volia demanar, Sr. President, vostè s’ha
avançat, si no té inconvenient Sr. Conseller, m’agradaria
agrupar-les.

EL SR. PRESIDENT:

Com que no m’ho havia demanat, pensava que ho hauria
d’introduir jo, però...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, jo li dic si no li sap greu al Sr. Conseller de poder
agrupar-les.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Perfecte.

1) Pregunta RGE núm. 816/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
la proliferació de serps a l’illa d’Eivissa.

2) Pregunta RGE núm. 817/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures proposades al
Govern central per eradicar el creixement de serps a
Eivissa (1).

3) Pregunta RGE núm. 818/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures proposades al
Govern central per eradicar el creixement de serps a
Eivissa (2).

4) Pregunta RGE núm. 819/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a opinió del sector econòmic
afectat en relació a la limitació d’entrada d’oliveres a
Eivissa com a mesura per eradicar la proliferació de serps.

5) Pregunta RGE núm. 820/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudi per a la
recuperació de la podarcis pityusensisa.

6) Pregunta RGE núm. 821/17, presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incidència de les serps a
la població de podarcis pityusensis.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aleshores per formular les preguntes relatives a les
actuacions en relació a la proliferació de serps a Eivissa,
intervé el Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700816
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700817
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700817
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700819
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700820
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700821
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
donar-li la benvinguda a aquesta comissió i també a les
persones que avui han tengut a bé acompanyar-lo en aquesta
sessió parlamentària.

Jo seré molt breu en la meva exposició, són 6 preguntes
presentades el dia 18 de gener, que bàsicament totes fan
referència al mateix, a qüestions que nosaltres ja li hem
demanat en aquest Parlament en distintes ocasions,
relacionades amb la proliferació d’ofidis a l’illa d’Eivissa,
d’ofidis a l’illa de Formentera i, segons les darreres notícies,
ofidis que també sembla ser a l’illa de Mallorca comencen a
reproduir-se i comencen a proliferar, cosa que és certament
simptomàtica. 

I fem aquestes preguntes perquè hi ha una preocupació
estesa, a l’illa d’Eivissa en particular, per aquesta proliferació
de serps, i creiem que a dia d’avui, a pesar dels esforços que
s’han fet per part de distints governs i el seu també, que si s’ha
de reconèixer es reconeixerà, crec que encara som lluny de
l’objectiu final. I quin és l’objectiu final? L’objectiu final és
eradicar de forma definitiva una espècie invasora que causa
greus problemes a distintes espècies i en particular a la
podarcis a l’illa d’Eivissa i a l’illa de Formentera.

Hi ha hagut avanços? No diré que no, perquè seria negar
una obvietat, Sr. Conseller, però sí que entenc que els avanços
que s’han produït són lents, van a poc a poc i pens que
l’espècie invasora encara ens pren avantatge i crec que
veritablement és així. Per tant, nosaltres creiem que les mesures
que vostè ha implementat i ha impulsat de la mateixa manera
que ho han fet altres governs que a vostè l’han precedit, s’hi
han de sumar, que encara no s’ha fet, una altra sèrie de mesures
complementàries que permetin de forma definitiva o, si no,
d’una forma molt més agressiva encara, eradicar aquesta
espècie invasora. 

No és que ho digui jo, jo no som cap tècnic per recomanar-
li a vostè el que ha de fer, per això ja té vostè la seva
conselleria, sinó els ho diu, entre d’altres, el Consell Insular
d’Eivissa, el seu conseller també el Sr. Vericad, que apunta que
hi ha altres mesures que s’han d’implementar de forma
necessària i de forma obligada. S’han fet estudis per part
d’aquesta institució i es parla de moratòries, que no s’han posat
en pràctica; es parla de vigilar o controlar les zones portuàries,
que és la principal o l’única entrada d’aquesta invasió de serps,
amagada dins els arbres ornamentals, cosa que encara no s’ha
fet. 

I per tant, nosaltres insistirem una vegada més que a
aquelles mesures que vostès han implantat, s’hi acabin afegint
totes aquelles altres mesures que he anomenat i que hem
d’aconseguir de forma definitiva eradicar aquesta veritable
plaga. Perquè entenem que la capacitat de reproducció dels
ofidis i les serps a Eivissa i Formentera, en particular, té molta
més velocitat que la pròpia conselleria. Pensam que les mesures
que s’apliquen són molt més lentes que la capacitat de
reproducció que tenen les mesures aplicades per part de vostès
i per part de tot el seu equip. Això, per una banda.

Per una altra banda, volíem també demanar-li el que li
demanàvem també en aquest Parlament ja fa uns mesos i li
demanàvem mitjançant l’aprovació d’una proposició no de llei
que estic convençut que vostè la coneix i si no la coneix hauria
de conèixer-la, impulsada justament pel Grup Parlamentari Pi,
i se li demanava que recaptàs vostè l’opinió, una opinió que
entenem que és fonamental si s’han d’aplicar mesures
complementàries, l’opinió d’un sector afectat. Si s’han
d’implementar mesures de quarantena en relació a aquests
arbres fonamentals, o si s’ha de limitar l’entrada d’aquest tipus
d’arbres al sector principalment afectat que és el sector dels
vivers. Tots aquells comerços que es dediquen a la
comercialització de tots aquests arbres. M’agradaria saber si
vostè, d’acord amb aquell mandat parlamentari que aquí tenc,
li ho puc fer arribar si és que no el coneix, ha recaptat l’opinió
d’aquell sector afectat que són els vivers, i que són susceptibles
de patir mesures de contenció si veritablement acaben aplicant-
se, com entenem nosaltres que han d’acabar aplicant-se.

En tercer lloc m’agradaria saber també, perquè sí que
certament això ens preocupa, la incidència que ha tengut la
invasió de les serps damunt una espècie pròpia de les illes i en
particular d’Eivissa i Formentera, com és la sargantana o la
podarcis. És cert que és una espècia única, però no només
única a l’illa d’Eivissa i única també a l’illa de Formentera,
sinó que són espècies úniques a altres illots allà on l’evolució
d’aquesta espècia ho ha fet de forma singular i distinta a la de
la resta de les illes. Per tant, entenem que hi ha d’haver una
important protecció d’aquesta espècie davant de l’amenaça de
les serps, que precisament s’alimenten o la seva principal font
d’alimentació és aquesta. 

M’agradaria saber si hi ha algun estudi fet damunt l’impacte
que han tengut les serps damunt les sargantanes a Eivissa i a
Formentera. I sobretot si vostès pensen que haurien de
promoure algun tipus d’iniciativa de recuperació d’aquesta
espècie, si veritablement ha patit una minva important en la
seva existència, en la seva població. Crec que són importants
mesures de recuperació d’aquesta espècie si veritablement ha
davallat la seva existència a les illes d’Eivissa i Formentera.

Hi ha una sèrie de dades que nosaltres..., les reconeixem i
li ho he dit al principi de la meva intervenció. En el 2015 a
Eivissa, si no tenc malament les dades, es varen capturar 415
serps. En el 2016, a Eivissa i Formentera 790, i d’aquestes 790,
478 a l’illa d’Eivissa. El 2015 tenim a l’illa d’Eivissa
capturades 415; el 2016, 478. I què indica això? Indica que hi
ha una estabilitat en la captura de serps, hi ha un cert increment,
però nosaltres entenem que no és un increment substantiu,
suficient, substancial, un increment que ens faci pensar que
anam més ràpid que la pròpia reproducció de les pròpies serps.
Per tant, nosaltres l’animam entre altres coses és a aplicar
aquestes mesures complementàries i també més velocitat a
l’hora d’intentar eradicar aquesta plaga. Les dades, com dic, les
reconeixem, creiem que són positives, però crec que es podria
fer moltíssim més en aquest sentit.

En relació amb la campanya que vostès promouen, una nova
campanya que ja varen anunciar i en aquest moment l’estan
portant a terme, hi ha una sèrie de dades, quants de paranys
pensen instal·lar, on, en quins indrets, durant quan de temps...
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I també m’agradaria que m’explicàs, perquè no n’hem
tengut prou coneixement, d’aquesta acció conjunta que vostès
volen portar a terme amb el Govern de Canàries.

És cert que ja, si no mal record, fa un any que vostès es
varen reunir amb el Govern de Canàries perquè precisament
sembla ser que hi ha punts en comú en relació amb aquesta
qüestió, també sembla ser que tenen el mateix problema i per
tant, entenc que hi ha accions conjuntes a desenvolupar entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern de Canàries a fi
d’eradicar aquesta qüestió, que em comentàs quins aspectes o
a quines conclusions arriben vostès en aquella reunió i
d’aquelles conclusions quines, veritablement, s’han acabat
posant en pràctica.

I acab, hem pogut conèixer que a l’illa de Mallorca hi ha
hagut... no sé si dir un conat d’invasió o veritablement un inici
d’una extensió, d’una proliferació de serps, el Govern estudia
l’elevada presència de serps al Pla, Calvià i Llevant. Això és
cert que fins ara no s’havia vist, no ho havíem llegit, i tenim la
impressió que aquesta... plaga de serps, idò possiblement se li
acabi escapant de les mans, ja ha arribat a l’illa de Mallorca.
Per què? Perquè possiblement les mesures que s’haguessin
hagut d’aplicar no s’han aplicat a temps. 

Confiï que això no tengui la gravetat que té a l’illa d’Eivissa
i esper i confiï que l’illa de Mallorca no es vegi de la mateixa
manera afectada com s’hi veuen l’illa d’Eivissa i l’illa de
Formentera.

Poca cosa més, Sr. President i agrair les seves explicacions,
Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Li contesta el Sr. Conseller de Medi
Ambient i Agricultura i Pesca per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies, Sr. Jerez, per haver agrupat totes les
preguntes, intentaré respondre de cop totes aquestes preguntes.

Si m’ho permeten li faré una matisació a totes les preguntes
que ha fet amb una expressió que diu: descoberta recentment.
Vostè diu que recentment s’és conscient que Eivissa té un
problema amb serps. Em sap greu, però crec que no podem
compartir aquesta afirmació i des del món científic, del qual un
prové, les primeres evidències que hi ha serps a Eivissa vénen
de 2003. Per tant, no intenti dir que és un problema actual. 

El que és recent és que el Govern actua. Això sí que li ho
admet, que és recent. És recent que el Govern pren consciència
que té un problema i pren consciència d’un problema que
s’havia donat per perdut. És que a l’illa d’Eivissa el govern
anterior i altres governs l’havien donat per perdut, no és que no
fessin res, és que ja no tenien aspiració ni metodologia per tirar
endavant un projecte.

A diferència, aquest govern ha fet el primer... desplegament
d’un projecte potent, pot ser ara mateix el projecte més potent

que tenim en lluita contra espècies invasores és el de les serps
a l’illa d’Eivissa i a l’illa de Formentera, un projecte que genera
una informació i una atenció tant a nivell estatal com en l’àmbit
internacional per l’èxit que estam tenint, per les xifres de
captura que donen a pensar en un horitzó de possible eradicació
o contenció.

Vostè ha manejat el concepte d’eradicació i com a
ambientòleg no em puc permetre emprar aquest concepte tan a
la falaguera com vostè, no, no, però li puc assegurar que som
un referent en captures. La metodologia, la feina feta des
d’aquesta conselleria aquests dos anys ha permès que a altres
comunitats autònomes, que a altres llocs siguem un referent per
implantar la mateixa metodologia que nosaltres ara mateix
encara estam desenvolupant, però li dic: el que no admetré és
que vostè em digui que aquest problema és recent. No, no, és
un problema que s’inicia com a mínim al 2003 on es fan les
cites i evidentment, un problema que es tracta molt més tard ja
té una magnitud molt més gran.

Si les accions s’haguessin fet al 2003, indiferentment, no
mir el color polític de qui comanda, és a dir, si s’haguessin pres
les actuacions molt més prest, una espècie invasora és un
principi bastant bàsic; com més aviat s’actua, menys té temps
per estendre’s; com més tard s’actua, menys es tendeix a
contenir aquesta plaga que no s’estengui que no a una altra
cosa.

El nostre objectiu per a enguany és continuar amb la
campanya de 2016, una campanya que consideram d’èxit, una
campanya que s’ha convertit en un referent. Què hi ha molt per
fer? Sí, però és que no s’havia fet res mai; una campanya que
ha generat protocols, que ha generat coneixement, que ha
generat com s’han de col·locar les trampes, on, com s’han de
dissenyar les trampes. És que moltes les hem hagudes
d’inventar, les hem hagudes de crear, quin esquer s’havia de
posar.

Per tant, tot aquest coneixement s’ha generat en dos anys,
hem tengut la capacitat i don la meva enhorabona a tots aquests
tècnics que hi ha hagut darrere, de diferents administracions
que han col·laborat, diferents tècnics que en dos any han estat
capaços de generar una metodologia que sembla ser que ens ha
donat uns bons resultats, que la temporada de l’any passat
varen tenir molt bons resultats. 

Ha suposat un èxit pel nombre de captures i l’eficàcia, no
tan important és el nombre de trampes que poses, perquè pots
posar milers de trampes, però si no tenen una eficàcia no
serveix per res el nombre de trampes, el número d’indicador, és
l’eficàcia, quantes serps captura cada trampa, quin rendiment
tenim per posar aquesta trampa, econòmicament ens surt a
compte tenir aquesta trampa col·locada, on la col·locam, com
la col·locam, en quins horaris, a quins indrets i en això hem
avançat moltíssim.

Al 2016, com li dic, es varen capturar 790 serps a les
pitiüses i en total enguany en portam, només el mes d’abril, 144
capturades a les Pitiüses, només aquest mes d’abril hem
capturat més serps que en tota la història de qualsevol govern
de les Illes Balears hagi fet res. El marcador, si fos un partit de
futbol, seria 0 tots els governs que han fet fins ara, amb un mes
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144. Crec que l’exigència o l’eficiència seria un resultat
aclaparador, vull dir un resultat molt potent.

I això s’aconsegueix, un, perquè la situació és més greu, sí,
i dos, perquè evidentment tenim més informació i sabem com
funcionar i sabem quina metodologia emprar per tirar endavant.

Aquesta actuació de control de fauna, ja ho he dit, és la més
important que ara mateix tenim en marxa, on tenim més
recursos, en aquella campanya hi destinam tres persones durant
tot aquest estiu, un vehicle específicament a Eivissa, una moto
que hi posam, hi posam tots els mitjans de col·laboració i he de
dir que és un esforç comú de moltes administracions, exemplar,
crec, exemplar la col·laboració que hem tengut amb diferents.

Quins objectius tenim? Primer, confirmar que les gàbies
funcionen, és a dir, que aquest rendiment que estam tenint no
són per elevada densitat de l’espècie, sinó perquè aquestes
gàbies realment funcionen i jo crec que n’hem millorat el
disseny; de les primeres que vàrem fer a la primeria, que no
capturaven, en dos anys hem aconseguit que tenguin una
eficàcia i les hem modificat i hem millorat el benestar animal
i hem tengut tota una sèrie de consideracions que han fet que
aquestes trampes siguin molt millors.

Valorar l’efecte d’aquestes gàbies damunt la població,
damunt com es distribueix aquesta població i si s’estén o no
s’estén. Per tant, hem de saber on col·locam aquestes gàbies, si
impedeixen que avanci la distribució o no, si tenim capacitat de
controlar la població o no.

Vostè s’ha aventurat molt ràpidament a dir que creix la
població. Jo com a persona que venc del món de la ciència no
li puc fer aquesta afirmació amb aquesta rotunditat com ho ha
fet vostè. Ara ens diuen les dades que sí, que tenim uns
perímetres, hem d’establir quina distribució té i això és el que
hem de fer.

Un altre objectiu que tenim és saber si aquests processos
expansius s’han donat, estan aturats o estan en retrocés, això és
un objectiu clar que tenim enguany. I això com ho podrem
saber? Evidentment com que tenim les dades de l’any passat
començarem a tenir una seqüència d’actuació, fins al moment
no teníem cap cadena de dades. Per tant, són dades agafades
d’any, a una estadística normalment necessites deu anys de
seqüència per poder treure conclusions fermes, però
evidentment crec que en un any ja tenim molt bons resultats.

I conèixer la distribució en un polígon al qual deim un
polígon convers, explicaré aquest terme, és a dir, posam les
trampes, ens anam allunyant del nucli, del centre, d’on hi ha
més població, d’on anam capturant més serps, cada vegada ens
anam fent enfora, els anam movent cap enrere fins a un moment
en què ja no agafam serps. 

Així sabem en quina àrea de distribució tenim les serps. És
un mètode científic, senzill, que s’ha aplicat, que ja hem aplicat
i que ens ha donat uns certs resultats que explicaré.

Però, com deia, el gran èxit d’aquest projecte ha estat la
coordinació per part del Servei de Protecció d’Espècies, al qual
ja s’havien donat instruccions d’abandonar, de tirar la tovallola,

és a dir, amb les serps a Eivissa es considerava que ja no es
podia fer res i per l’interès mostrat pel Consell de Formentera,
de forma molt insistent pel Consell d’Eivissa i per la Direcció
General de Biodiversitat es va tirar endavant aquest projecte,
tot i que no hi havia esperances... perquè s’havia tirat la
tovallola ja feia molts d’anys. Però els participants destacats,
Govern, Consell de Formentera, Consell d’Eivissa, el ministeri,
agents de medi ambient, ajuntaments que s’hi han involucrat,
fent feines de camp ara mateix estan fent feina la conselleria a
través del COFIB, que és el consorci de fauna, que per primera
vegada fa feina a Eivissa. Aquest conseller ha duit el COFIB
que sigui de les Illes Balears, ja no només fa feina a Mallorca,
també fa feina a Eivissa i ve gent de forma permanent per fer
feina a Eivissa.

Els veïns, agraïment, els veïns, peça clau, la gent d’Eivissa,
la gent de Formentera que ha col·laborat amb nosaltres, donant-
nos l’avís, col·locant les serps als seus terrenys, donant-nos la
informació, les dades, l’IBANAT, els agents de medi ambient,
voluntaris, policia local, SEPRONA, per tant, amb un temps
rècord, amb uns mesos quan vàrem arribar vàrem articular la
participació de totes aquestes entitats i administracions a les
quals vull fer i manifestar el meu agraïment, que ens varen
permetre elaborar les nanses, vull dir les trampes per a les
serps. Agrair especialment a l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa,
que va participar i va millorar el nostre disseny i va fer feina
perquè fos una realitat. A més a més, al consell que ens va cedir
unes instal·lacions, el Consell de Formentera que ens va cedir
unes instal·lacions, i, per tant, tothom va aportar perquè aquest
projecte pogués ser una realitat. 

I evidentment les col·laboracions científiques, ja sé que
darrerament se m’ha criticat pels estudis, però sí, si no hi ha
dades no hi ha informació, no hi pot haver gestió. I per tant,
molt important el paper de la Universitat de Granada, de la
Universitat d’aquí, del CESIC, ens han permès actuar.
Important, com dic, la més important i la que hem de destacar
aquí, els protagonistes han estat els ciutadans que a ca seva han
tengut la trampa, que han agafat el telèfon, que han telefonat el
COFIB i hem anat a recollir-los les serps. Sense ells això no
hauria estat possible.

El 2016 es varen fer diferents xerrades informatives, com bé
vostè sap, el 7 de juliol a la Cooperativa Agrícola de Santa
Eulària, 8 de juliol en el Centre d’Interpretació dels Amunts, el
13 de juliol en el centre d’exàmens de conduir, el 14 de juliol
en el Centre Cultural de Sant Carles. Es va fer un document
explicatiu de com actuar amb les trampes, hi ha dos protocols
diferents, un que són les trampes que donam nosaltres com a
Govern, que segueixen aquesta metodologia per determinar la
distribució de l’espècie. Aquestes estan localitzades amb un
mapa, georeferenciades, sabem qui és el voluntari, la persona
i té el nostre contacte directament per (...). I unes altres que
altres administracions han distribuït, gràcies, Consell d’Eivissa,
ajuntaments que han fet trampes. Que aquestes tenen un altre
protocol, que el mateix propietari és el que ha de fer el control,
després, de la serp. 

Per tant, són dues línies, una més ordenada i organitzada
per la conselleria, que ens ha d’ajudar a eliminar exemplars i
l’altra a tenir la distribució. I una part que fem des dels
ajuntaments i els consells que posen unes trampes els
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particulars i això ens ajuda. Que també aquests particulars seria
important que ens fessin arribar les dades, perquè així també
podrem millorar aquest protocol, també ho diu.

Evidentment, com deia, l’any passat se’n varen instal·lar
unes 200 a Eivissa per part del Govern, 200 gàbies per part del
Govern, unes 100 a Formentera. I això ens va permetre
aquestes captures i el que deia, tres persones, el COFIB
arribant a Eivissa. Per primera vegada el COFIB és de les Illes
Balears i no només és de Mallorca, gent fixa, gent que té una
furgoneta, gent que té un cotxe, gent que es mou, que es
desplaça pel territori i gasta bota, està a peu de carrer i fem
feina amb la gent.

Iniciam la campanya enguany, el 2016 la vàrem iniciar pel
maig a Formentera, pel juny a Eivissa. I enguany ara per abril
ja estam operatius i ja ha començat la campanya. Com vostè bé
sap, les serps són animals que amb segons quines temperatures
no surten, per tant, hi ha un període de temps que no té sentit
tenir aquest dispositiu. I enguany hem avançat la campanya, jo
crec que és un èxit perquè tendrem fins el novembre tot aquest
dispositiu en funcionament. Per tant, hem millorat amb més
mitjans, amb més gàbies, amb més personal i amb més temps
que faran feina per lluitar contra aquesta plaga. Però sobretot
el que fem és desenvolupar aquesta metodologia, tot allò que
hem après a Formentera, que hem après moltíssim, tot allò que
hem après a Formentera de com ubicar-ho als marges, darrera
la paret, amb l’orientació, diferents esquers, hem provat amb
ratolins, amb aigua, amb ous de guatlla, serps femelles, amb
llet, paper negre per intentar que la calentor s’acumulés i la
serp hi anàs. 

S’ha fet tota una sèrie d’experimentació, si me permeten un
I+D molt casolà des del COFIB, però que ha tengut molts bons
resultats i després el mètode científic l’ha comprovat i l’ha anat
aplicant, serem jo crec que un referent. Per tant, és una
metodologia amb innovació constant i que cada vegada
n’aprenem més i cada vegada som més eficaços lluitant contra
aquest tema.

Però si em permet em centraré un poc amb les preguntes
que vostè m’ha fet. Quines mesures pretén adoptar el Govern
de les Illes Balears, en el marc del seu àmbit competencial
davant la creixent invasió de serps, detectada recentment a l’illa
d’Eivissa? Això de recentment no hi estic d’acord, perquè el
2003 tenien la primera cita. Continuarem la campanya, és
evident que el mètode ha funcionat, és millorable, evidentment
tot és millorable, per això hi dedicam més recursos aquest any,
per això començam abans enguany. Ha suposat un èxit en
nombre de captures, jo li record que les iniciatives que va tenir
el Consell d’Eivissa en el seu moment, molt lloables, varen
tenir zero captures, varen posar unes trampes que no varen
funcionar. Varen tenir unes metodologies duites d’altres llocs
que no varen tenir èxit. Per tant, ara tenim una metodologia
d’èxit, una metodologia que funciona. Per tant, hem de saber
estadísticament quin èxit suposa, hem de saber encara com
podem afinar i com podem seguir millorant.

Actuacions de control de fauna. Ja deia, la més important
seguirem reforçant, seguirem fent l’equip per tirar endavant. El
més important jo destacaria de les actuacions que farà aquesta
conselleria, més mitjans, abans i amb una metodologia ja molt

més desenvolupada. I mantendrem el repartiment a particulars
d’aquestes gàbies, entitats ja s’han compromès també que
repartiran pel seu vent gàbies. Per tant, hi haurà tota una sèrie
de gàbies que formaran part del sistema de la conselleria i una
part de gàbies que seran dels consells i dels ajuntaments. I per
tant, les dades esperam que ens les facin arribar, hi haurà dues
tipologies d’actuació, una les que repartim nosaltres
directament que formen part de la investigació i unes altres que
són realment per controlar sols la població.

Mantendrem les xerrades informatives, crec que la gent ha
agraït el retorn de la informació, especialment a Formentera on
estava més concentrat a una zona determinada, la gent agraeix
que li donis la informació, aquest retorn, han participat en un
projecte, s’ha involucrat i per tant, li hem de tornar la
informació. I evidentment el Govern seguirà donant
assessorament i formació a aquelles administracions amigues,
aquelles administracions que han participat amb nosaltres, que
tenen tècnics, que tenen gent que pot informar, és a dir,
formadors de formadors, informadors de la gent. Per tant, és
important que tenguin tota la informació.

Sobretot marcant diferències, com vostè deia bé, dades,
hem de tenir dades de la biologia de les serps, hem de conèixer
més aquesta distribució, hem de fer l’estudi per saber
exactament la seva distribució i densitat. I evidentment també
lligat a reconèixer l’ecologia i distribució de densitats de la
sargantana. Per tant, és una peça clau, la podarcis pitiüsa des de
la direcció general es farà un estudi per saber la seva
distribució i superposarem les dades. Quan tenguem la capa
que ens indica la densitat de serps, la capa que ens indica
densitats de sargantanes, es creuran les dues capes i sabrem
quins efectes pugui tenir. Però ja li dic que això no ho podem
tenir amb una seqüència de temps, tu pots tenir una tendència
si tens dades de diferents anys i pots comparar. Però com que
cap govern no ha fet aquestes dues capes, ni de dretes, ni
d’esquerres, no li parlaré ja de partits, menys de l’anterior
legislatura. Per tant, tendrem una capa estàtica d’aquest any,
aquest estudi que nosaltres farem.

Continuarem fent feina en la redacció de l’estratègia. Vostè
demanava quin era el fruit de la col·laboració de Canàries i les
Illes Balears. Canàries i les Illes Balears ens hem posat d’acord
per demanar a l’Estat que faci una estratègia d’invasores a illes.
Som sistemes insulars, som sistemes molt més fràgils a les
invasores i per tant, hi ha d’haver una estratègia nacional, o
estatal, com vostè prefereixi, per fer front a aquestes espècies
invasores.

Per tant, la pregunta següent que feia vostè, quines mesures
ha proposat a l’Estat que faci, amb quines mesures volem que
l’Estat ens ajudi per fer front a aquest problema? Primer de tot
que segueixi igual que l’any passat. He d’agrair públicament el
suport econòmic per part del ministeri, ens va fer arribar una
quantitat i va contractar al COFIB un estudi d’un mapa on
determinàvem el polígon, on determinàvem com els he explicat,
del nucli on teníem més densitat de població, movíem les
gàbies lluny d’aquest nucli, fins al moment que ja no
capturàvem serps. Amb aquesta metodologia hem pogut
establir que el polígon de distribució on tenim una densitat més
important de serps a l’illa d’Eivissa seria de 8.725 hectàrees. 
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Si em permeten els mostr el mapa, disculpin si tal vegada no
el veuen, està enfora. És a dir, Santa Eulària seria la zona amb
major densitat i per tant, a partir d’aquí en aquesta quadrícula
es van col·locant les diferents trampes, es van allunyant de les
trampes fins un moment que ja no tens captures. I es dibuixa
aquest polígon en base a aquest allunyament d’aquí. Per tant,
aquestes 8.000 hectàrees seria on tenim més densitat, una zona
nucli que va baixant la intensitat. Així hem pogut determinar
d’una forma científica quina és la distribució bàsica i això va
ser gràcies que el ministeri va contribuir econòmicament, però
enlloc d’haver contractat els seus experts, o haver pogut cercar
fora de les Illes Balears qualcú que fes aquesta feina, ho va
encarregar al COFIB, perquè va reconèixer que el rol, que els
nostres tècnics, que la gent del COFIB havia fet una molt bona
feina. I per tant, el ministeri va donar suport econòmic perquè
el COFIB es pogués reforçar per fer aquest estudi. Cosa que no
em cansaré d’agrair públicament i esper que aquest any es
pugui tornar repetir aquesta col·laboració i esper que
evidentment Sr. Jerez, les seves influències ens ajudin a
aconseguir aquesta ajuda.

Evidentment una cosa molt important és analitzar
jurídicament i tècnicament el transport de grans arbres
ornamentals, especialment les oliveres des de la península a les
Illes Balears. Això ho hem demanat al ministeri, escolti, com
podem aturar aquest trànsit? Com podem fer la moratòria?
Vostès que són els que en saben, vostès que estan fent aquesta
estratègia, vostès que tenen la responsabilitat de fer aquesta
estratègia, aquest pla estatal, a les illes coincidim que
l’important és que puguem fer aquestes moratòries, temporals
d’entrada de material vegetal. El ministeri esperam que ens
doni llum, que ens doni el marc jurídic, que ens digui com es
pot fer aquest, en el marc de l’estratègia, és a dir, de l’estratègia
quins instruments poden desenvolupar, que puguem aconseguir
aquest objectiu.

Evidentment, també una a tasca que hem de fer amb el
ministeri és l’intercanvi d’informació. Crec que nosaltres ara
hem estat referents, per tant, li he de donar informació al
ministeri perquè Canàries es pugui aprofitar de la nostra
experiència. I a l’inrevés, de les millores que pugui fer Canàries
el ministeri ens les ha de fer arribar i entre tots millorar el
sistema. Seguirem amb aquesta informació, amb aquest
intercanvi de resultats i amb aquesta eficàcia. Crec que li hem
de demanar al ministeri que lideri aquest fet atès que és el
competent, que ens ajudi a tirar endavant.

Per tant, crec que és un resultat important, en un any estam
establint un polígon bàsic de distribució de 8.725 hectàrees,
que diem, que està en la zona nucli, a la zona que va baixant la
densitat, tenim un gradient. Crec que és un avanç, un
coneixement que fins ara no en disposàvem.

Quin ha estat el to en les converses que manté el Govern de
les Illes Balears amb el Govern central relacionades amb
l’adopció de mesures, és a dir, referent a la moratòria d’entrada
d’oliveres? Bé, demanava vostè en aquesta pregunta. Idò, miri,
li contestaré de forma molt senzilla i molt ràpida, per desembre
de 2016 el Govern de les Illes Balears va fer arribar un
esborrany de l’estratègia estatal per a la lluita contra invasores
al ministeri. Les Illes Canàries varen fer arribar la seva versió
el febrer de 2017 i des de llavors ençà esperam la resposta.

És a dir, dos governs autonòmics han fet les seves propostes
per a una estratègia estatal per lluitar contra els ofidis i esperam
que qui és l’òrgan que ha de coordinar ens digui si les nostres
aportacions són vàlides, no són vàlides, les millori i tregui les
estratègies sobre les quals han de penjar les nostres actuacions.
Crec que serà un gran avanç per part del ministeri quan elabori
aquest document.

Després vostè també em demanen si ha recaptat el Govern
l’opinió sobre el sector que es podria veure afectat. Miri, Sr.
Jerez, per sort o per desgràcia amb els viveristes tenim un
contacte fluït, fem (...) l’associació que aglutina la majoria de
viveristes, tenim un contacte fluït pel tema del Xylella, vull dir
que, evidentment, parlam constantment amb ells. És un sector
que està per col·laborar, és un sector que té ganes de
col·laborar. El problema és que moltes entrades que tenim no
vénen a vivers, moltes entrades que tenim d’oliveres vénen
directament d’origen a destí, sense passar per aquests grans
professionals que són els viveristes que tenen unes mesures que
prenen uns passaports sanitaris que adopten una sèrie de
mesures. Per tant, per part dels viveristes total suport, ells
entenen la problemàtica que s’ha plantejat amb el tema de les
serps.

Ens vàrem reunir amb el sector viverista d’Eivissa
específicament per a serps el 16 de febrer, varen assistir unes
vint persones, jo crec que és molt representatiu del sector,
agraïm l’interès del per participar, però evidentment si en la
mesura quan tenguem l’estratègia estatal serà jo supòs que el
ministeri que haurà d’explicar, o nosaltres i el ministeri,
explicar al sector quines mesures adopta en aquesta estratègia
i els possibles efectes que tengui. Ja li dic, que jo crec que el
sector les rebrà de forma entusiasta, jo crec que el sector està
per ajudar, està per col·laborar amb les administracions. Crec
que tots estam d’acord que s’ha de fer alguna mesura de control
perquè, si no, no té sentit.

Per tant, crec que hi ha un posicionament clar per part del
sector, un posicionament clar per part del Govern i esper i
supòs que el Partit Popular està al costat del sector i al costat
del Govern per prendre aquest tipus de mesures. Amb el
redactat de la pregunta a vegades queda el dubte si el Partit
Popular està a favor o no està a favor que adoptem mesures de
control i de possibles moratòries dins l’entrada d’oliveres o no.

La següent pregunta, ha elaborat el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el que disposa la Llei de patrimoni
natural i biodiversitat, un estudi de recuperació de les espècies
protegides podarcis pityusensis, coneguda com a sargantana
d’Eivissa? Sr. Jerez, jo intentaré... a vegades em permet passaré
al meu rol didàctic, vostè sap que a vegades m’agrada passar en
el rol de professor, no ho soc... perdoni, sí, en el meu
currículum tenc el CAP, per tant, sí que podria exercir, però no
he exercit mai de professor, sí que en temes de formació vàries.

És important llegir bé la llei, vull dir, si la sargantana és
vulnerable sí que s’ha de fer obligatòriament aquest pla de
recuperació, però com que no té aquesta consideració, no s’ha
de fer. Vull dir, quan tengui la consideració legal s’haurà de fer
aquest pla. Nosaltres, no és una decisió meva, d’aquest
conseller. Escolti, ara farem el Pla de conservació de les aus
marines a través de l’impost turístic; el de la flora de les
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Pitiüses també el de la conservació de la flora de les Pitiüses
també amb l’impost turístic. Vull dir, tot el que sigui aquest
tipus de documentació està a favor i evidentment tot el que
sigui avançar feina sempre hi som.

Evidentment que adoptam tot tipus de mesures, tot i que no
tengui un pla concret, per evitar l’efecte que pugui tenir la serp,
que és el màxim depredador. Per tant, creim que ara mateix la
major pressió que pateix aquesta espècie seria les invasores i
seria en aquest temps.

Les dades demostren que fem una feina eficaç, que
avançam. Crec que vostè les ha dites bé, vull dir, sí hem de fer
allò que deia jo del marcador. 2014 a Eivissa s’agafen vuit
serps; 2015, 121; 2016, 478; 2017, en un mes, 60. Crec que els
nombres parlen per si sols. Vull dir, l’eficàcia del mètode o la
millora és substancial, és que abans no se’n agafava ni una, és
que ningú no fa feina en aquest sentit. A Formentera els
resultats són igual d’espectacular, és a dir, 2014 cap serp; 2015
cap serp; 2016, 312; 2017 ja en duim 84 sols en un mes. Per
tant, crec que les xifres juguen al nostre favor. En un mes hem
capturat més serps que qualsevol altra govern. Si em permeten,
seríem els primers del rànquing. 

Però no ens quedem aquí, hem de millorar, i per això,
comptam amb els científics, comptam amb els coneixement. Sr.
Jerez, per això demanam els estudis, el que vostè deia,
comptam amb el màxim expert en ofidis, el Sr. Pérez Mellado,
és un col·laborador habitual de la conselleria, si vostè mira els
contractes a la plataforma, els antics no els trobarà perquè no
estan penjats, però els més actuals els trobarà perquè així
trobarà que el Sr. Pérez Mellado és la persona que habitualment
fa tots els estudis en temes de sargantanes perquè és la persona
de referència i ara mateix fa aquesta feina d’intentar, per una
banda, la densitat de les serps, per altra banda, la densitat de les
sargantanes perquè puguem creuar les dades. 

Quina mesura s’ha vist més afectada la població? En quina
mesura s’ha vist afectada la població? Clar, per saber en quina
mesura s’ha vist afectada la població hauríem de tenir un punt
de referència, és a dir, hauríem de tenir la població de
sargantanes d’Eivissa a l’any 2000, a l’any 2005, a l’any 2010
i actualment i veuríem una tendència i així podríem dir si
millora o baixa. Podem intuir tots que s’ha vist afectada i s’ha
vist reduïda, li acceptaré aquesta tesi, però evidentment no hi
hagut cap govern que hagi fet els estudis pertinents, i quasi em
genera certa alegria que el Sr. Jerez em demani que faci un
estudi i per això ho dic, que consti en acta, el Sr. Jerez m’ha
demanat que faci un estudi de sargantanes, que després no em
retreguin que faig estudis, perquè, clar, per una banda em diuen
que els estudis són inútils i no hem de fer estudis i per l’altra
vostès em demanen estudis. Per tant, ho deixarem aquí.

Si em permet, en aquest moment s’aprofiten totes les dades
de captures, fem les comparacions i enguany tendrem dos anys
i ens permetrà comparar les dades i veurem l’evolució. Però bé,
ja li dic, que per intuïció un pot pensar que evidentment s’ha
vista reduïda la població, però no deixa de ser una intuïció i
esperem que després que aquest conseller passi per aquesta
conselleria hi hagi una seqüència de dades que permetin fer
aquest tipus d’afirmacions no de forma intuïtiva sinó de forma
científica i amb criteri. 

Per tant, ja acabant, crec que he contestat una per una totes
les diferents preguntes. S’ha de mantenir, com a mínim, l’esforç
que vàrem fer el 2016, el milloram; reforçam la campanya i la
iniciam abans, repartim les gàbies a particulars en col·laboració
amb les diferents administracions, a les que vull reiterar el meu
agraïment, és a dir, per tant hi haurà aquestes dues vies, les que
repartirà el Govern i les que repartiran altres administracions;
s’ha de seguir amb la col·laboració entre totes, crec que és un
èxit de coordinació, és a dir, on tàndems fan feina de forma
plegada. Hem d’avançar cap al coneixement de la informació
per gestionar, hem de saber les poblacions de serps i les
poblacions de sargantanes com les tenim, per això farem els
estudis necessaris. Les xifres demostren que anam bé, que cada
vegada capturam més, cada vegada som més eficaços, és
important. De fet, ja dic, es varen capturar l’any passat 790
serps i ara, en un mes, la dada, 144, crec que demostra la bona
feina feta.

Per tant, és un problema que no és recent, el que és recent
són les actuacions per part de totes les administracions. Ha de
quedar clar que és la manera d’afrontar aquest repte, cada una
des de les seves competències, el ministeri que ja té la
documentació presentada per les Illes Balears i presentada per
Canàries per fer l’estratègia per lluitar contra les invasores,
especialment els ofidis a les Illes, crec que això és
importantíssim. Després, nosaltres fent aquest tipus de
campanyes i els ajuntaments reforçant les nostres campanyes.
Crec que així ajuntarem l’esforç dels particulars, l’esforç de les
administracions per a un bé comú, que és la conservació de la
biodiversitat i per permetre que la nostra estimada sargantana
de les Pitiüses segueixi amb bona salut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Intervé en el torn de rèplica el Sr. Jerez
i Juan, per un temps aproximat de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu i
telegràfic.

Es fixa vostè en una paraula de les meves preguntes que és
“recentment”, bé, recentment hi ha hagut una gran proliferació
i una proliferació que, recentment, s’ha estès i de quina
manera!, abans no hi havia aquesta proliferació tan extensa a
l’illa d’Eivissa ni a l’illa de Formentera. Això és el que jo volia
dir amb la pregunta que li he formulat. Vostè és molt hàbil
intentant... utilitzar aquesta paraula per mirar endarrera i, a
partir d’aquí, treure pit, però jo li he de dir una cosa.

Miri, això que... abans de vostè no existia el món, no és
així; que abans que vostè arribàs a la conselleria res no s’havia
fet en relació amb l’extinció aquesta de les serps, no és cert. Jo
li vull recordar que, ja a l’any 2003 quan es detecta precisament
la primera presència de serps, el Govern de les Illes Balears, i
aquí tenc un retall que l’hi puc fer arribar, 2003, de setembre,
diu: “El Govern demana als propietaris de vivers que vigilin
l’arribada de serps”, i proposa el Govern de les Illes Balears a
l’any 2003, que és quan es hi ha la primera detecció de
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presència de serps a l’illa d’Eivissa, que desenvolupin una sèrie
d’actuacions, entre d’altres la fumigació del mateix arbre i
també la posada en quarantena. 

Per tant, crec que això desmunta clarament la seva tesi que
abans que vostè arribàs aquí el món no existia, que vostè el va
inventar.

Per tant, tengui com a referència aquesta data i en tengui
una altra: l’anterior legislatura, i vostè ho ha anomenat:
l’Escola d’Arts i Oficis en col·laboració amb el Consell Insular
d’Eivissa varen ser -i vostè ho sap- els promotors dels paranys
que avui, evolucionat si vostè tan vol, que li ho admet, s’estan
implantant a l’illa d’Eivissa i a l’illa de Formentera per capturar
serps, però va ser a l’anterior legislatura quan aquest projecte
pilot va començar a caminar i és així.

Que vostè l’ha estès? Molt bé, és la seva obligació, i jo li ho
he reconegut, en cap moment no li he llevat els mèrits que vostè
ha de rebre, si és que n’ha de rebre algun. El que li he dit -
insistesc en el mateix- és que, possiblement, el que es fa no és
suficient. I vostè em dirà: no, miri, això fins que no tenguem
dades creuades no ho podem dir, perquè no ho podem
contrastar i no tenim cap registre.

Jo no li discutiré a vostè els seus coneixements científics
perquè no puc, però li diré el que diu el Sr. Jaume Estarellas,
que vostè el coneix, que és biòleg del Consell Insular d’Eivissa,
diu: “que, malgrat el nou sistema de paranys per capturar
serpents i malgrat que s’ha demostrat que és eficaç, la capacitat
de reproducció d’aquests animals és teòricament major”, i això
ho diu un company seu, això ho diu un biòleg. Jo no li ho puc
dir, això, jo no li puc discutir aquest fet, però sí que li puc
invocar les paraules d’un company seu per demostrar-li que
possiblement vostè o la seva velocitat no és suficient o les
mesures que està aplicant no són prou. I això ho diu, ja li ho
dic, el Sr. Estarellas i ho diu en una notícia on precisament el
titular és el següent: “El Govern admite que el control de
entrada de serpientes está parado”, i això no és de l’any 2003,
això és del gener d’aquest any -això és del gener d’aquest any-
i el Govern de les Illes Balears admet que el sistema de control
d’entrada està aturat, notícia del dia 11 de gener de l’any 2017.

Miri, no esperi creuar dades, Sr. Conseller. Vostè diu: no,
és que fins que no creuem dades i vegem quin impacte tenen les
serps damunt la població de sargantanes, no tenim referència
per saber quines mesures desenvolupar i si les hem de
desenvolupar amb més intensitat. No esperi, perquè tal vegada
espera les dades i les dades resulta que al final li acaben
demostrant que la seva política és totalment equivocada.
Anticipi’s, avanci’s.

No dic que no hagi elevat vostè al Govern de l’Estat
aquelles mesures que se li demanen que implanti, però no perdi
el ritme, no perdi empenta, no perdi velocitat i com més prest
tenguem aquestes mesures implantades per part del Govern de
l’Estat, que no són les que li demana el diputat Sr. Jerez, sinó
que les demanen precisament el Consell Insular d’Eivissa i els
seus biòlegs: que complementi les mesures que està
desenvolupant amb altres mesures que puguin definitivament
permetre l’eradicació d’aquestes serps.

I és clar que li deman estudis, és clar, perquè ens preocupa,
ens preocupa, ens preocupa que la població de sargantanes
acabi minvant i de quina manera i em preocupa que vostè
esperi a contrastar dades mentre la població de sargantanes
davalla.

I no es preocupi perquè li demani estudis, el problema no és
que li demani que vostè faci estudis, si aquest no és el
problema, si vostè els ha de fer a la seva conselleria, una altra
cosa distinta és que els faci sense concurs i els demani al Sr.
Garau. Aquest és el problema, aquest és el tema, no és que no
faci estudis. Jo no li dic que no faci estudis, la qüestió és que
els demani a la mateixa persona de sempre, aquest és el
problema, aquest és el problema.

Per tant, Sr. Conseller, jo amb això acab, tenc poca cosa
més a afegir, demanar-li que sigui perseverant, que sigui
insistent, que imprimeixi més velocitat i en aquest sentit esperar
que la pròxima convocatòria, que n’hi haurà, ja li ho anticip,
per saber quina és la mesura que vostè ha aplicat, ens pugui
donar una resposta major a la que vostè avui ens ha donat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Intervé per a la contrarèplica el Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per un temps
aproximat de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Jerez, ja li contestaré, no... jo no soc creacionista, per
tant, no he creat el món ni em crec un déu, que abans de jo no
hi havia res, si no parlaríem de l’època post Vidal o abans de
Vidal, i jo crec que, pel que veig, als calendaris, no s’empra
aquesta fita, però bé, per a ma mare sí que és important, hi ha
abans i després que jo nasqués, però no crec que a ningú més
importi aquest fet.

Però, Sr. Jerez, ara ja deixant les bromes i parlant
seriosament, sí que en aquest tema hi ha un post i un abans,
perquè com vostè ha dit bé el Consell d’Eivissa havia fet cosa,
sí, el Consell d’Eivissa havia fet estudis i havia demanat
col·laboració a l’Associació d’Herpetòlegs Espanyols; sí, sí,
molt bé el Consell d’Eivissa; el Consell d’Eivissa sí que havia
fet alguna cosa. Però comptem: em pot dir vostè els mitjans que
es varen posar per part del Govern balear?, zero; em pot dir els
mitjans que es varen posar econòmics per part del Govern?,
zero. És que, clar, jo alab la feina del consell, que va començar
amb cans, després amb àguiles, després varen cercar el disseny
de la gàbia que no funcionava, que no entrava, que no sortia la
serp, que no sé què..., que s’hi varen rompre les banyes. Jo he
lloat la seva feina, però vostè... és a dir, jo no m’apoderaré de
la feina del consell, faltaria més, tot el meu respecte i tota la
meva admiració a aquestes persones que ho varen intentar i no
ho varen aconseguir. 

Però li puc dir que el Govern, aquest govern, sí que ha fet
les tasques, sí que ha fet els deures, en un temps rècord. És que
vàrem coordinar diferents administracions d’una manera molt
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ràpida; quan vàrem arribar vàrem poder tenir una campanya i
enguany hi som molt més prest i li plantejam un escenari molt
diferent. És que l’escenari era que s’havien tirat els braços en
terra, és a dir, que el Govern ja no tenia cap aspiració de
controlar la plaga a Eivissa, que ho donava per perdut, i
nosaltres hem muntat tot aquest dispositiu en contra del criteri
de molta gent que ja ho havia donat per perdut, que ja havia
rebut les instruccions que no es fes res, que allò estava perdut,
i nosaltres hem girat aquesta truita.

I li diré, és més, a Formentera estam tenint un resultats que
probablement seran estudiats, probablement estam avançant
cap a la possible eradicació total a una illa d’un ofidi, cosa que
no s’ha produït mai. Ja li dic que vostè cerqui qualsevol
referència bibliogràfica i no trobarà cap eradicació a una illa
dels ofidis. Per tant som pioners en aquest tema gràcies a la
col·laboració del Consell de Formentera, que vull posar en
valor la seva tasca. 

Però evidentment vostè em diu “s’atribueix tot el mèrit”. Jo
no; tot el meu equip i tota la gent que ha col·laborat amb
nosaltres durant aquests dos anys han fet una feina espectacular
que s’ha de posar en valor; quan no hi havia mitjans hi han
posat imaginació, ganes, feina, i han generat un coneixement
que ara ens permet afrontar un escenari d’eradicació a l’illa de
Formentera, d’intentar-ho -no dic que ho aconseguim, eh?,
intentar-ho- a Eivissa, un estudi massiu d’eliminació massiva
d’aquesta serp perquè puguem tenir una contenció d’una
situació molt més greu de la que es pensava fa un temps.

Per tant crec que hem avançat significativament, i això
vostè ho ha de reconèixer, que l’any passat vàrem posar uns
mitjans i que enguany ja li dic que els hem incrementat en una
persona més, amb més mitjans, que el COFIB per primera
vegada és a Eivissa. Clar que hi ha un blanc i negre d’un
govern anterior que no feia polítiques de lluita contra les
invasores a l’illa d’Eivissa i un que sí que fa actuacions, i això
ho ha de reconèixer, Sr. Jerez, no s’apoderi..., és a dir, el Sr.
Company no era el president del Consell d’Eivissa; jo he alabat
el Consell d’Eivissa i no tenc cap problema, ho varen intentar,
no se’n varen sortir, i entre tots hem trobat una solució, i
gràcies a la seva experiència que allò no anava bé, la ciència és
prova i error, acumulació de proves i errors, i qualque vegada
s’encerta i es tira endavant, això és un fet, i entre tots crec que
ho durem endavant.

I ha dit “no, està aturat”. El projecte m’agradaria que
entengui vostè que durant uns mesos no té sentit que anem a
caçar serps perquè les serps no es mouen. Per tant vostè ha dit:
“el projecte està aturat”. Clar, és que els mesos que les serps no
pasturen no les anirem a encalçar, és que no es mouen, no les
trobarem; no té sentit que durant uns mesos nosaltres aturam el
projecte; clar que sí, i li dic que feim feina des d’ara fins al
novembre, que és quan pasturen. Després no seguirem en
aquest sentit, nosaltres (...). 

Però evidentment no es preocupi, que la prohibició
d’entrada el gener és que estava aturada. Jo vol que li doni la
culpa...? És que... i encara estam pendents de la contestació; és
que nosaltres vàrem enviar la documentació al ministeri... No,
no, està aturada, clar que està aturada. Si nosaltres enviam una
documentació al ministeri, li enviam el pla, feim la seva feina,

nosaltres i Canàries, pobrets de nosaltres; jo això d’estrategia
nacional, aquest títol ja li puc dir que no m’agrada, però
nosaltres feim la feina a l’Estat, li feim la feina, li enviam la
nostra documentació, les nostres propostes, i ell no fa la passa
endavant?; idò clar que està aturat, perquè el Govern no
avança, i si nosaltres poguéssim prendre les mesures..., ei!, jo
li dic totes les mesures que nosaltres adoptam: més mitjans,
més gàbies, més gent, abans els estudis de densitat de població,
els estudis de les serps, tota aquesta informació que estam
recaptant, coneixement que estam acumulant, informació als
ciutadans, col·laboració amb la gent..., clar que estam adoptant
tot un conjunt de mesures, però l’Estat ha de fer una part de la
feina, que ens ha de dir “escolti, li hem comanat”, i no tenim la
resposta, i és important perquè és ell que ens ha de determinar
si es pot o no es pot. Són competències seves; és a dir, ja
m’agradaria tenir les competències estatals d’un país on jo
pogués decidir tancar les nostres portes d’entrada i regular
aquest flux d’entrada d’aquest material. Això evidentment,
mentre estiguem dins un estat com el que tenim, amb
l’estructura administrativa que tenim, funciona com funciona.

I també li he de recordar que durant aquest període la
interlocució amb el ministeri ha estat complicada per un fet
objectiu: quan vàrem començar tot aquest tema de les serps
hem tengut dos períodes d’eleccions, i ara hem de reconèixer
que ara ja tenim interlocutors fixos que ens permeten avançar
amb l’Estat. He de reconèixer que ara sí esperem que ja
avancem amb el ministeri. Però, ja li dic, Sr. Jerez, és un blanc
i negre, és un abans i un després, no a causa d’aquest conseller,
no m’apuntaré aquest mèrit, degut a la coordinació de totes les
administracions que han participat, a les quals vull agrair
públicament el seu suport: feina del ministeri, feina de gent de
Medi Ambient, COFIB, consells, ajuntaments i particulars.
Però crec que no són justes, tampoc, les afirmacions que feia
vostè, és a dir, no ens podem atribuir el cent per cent, però
evidentment sí que estam molts satisfets que a partir d’ara com
a mínim la lluita contra les invasores a les Illes Pitiüses estigui
en marxa, i això sí que és mèrit d’aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca i dels seus acompanyants.

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