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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i totes, diputats, si us sembla començam.
Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
hi ha substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta, bon dia, Sílvia Tur substitueix la Sra.
Montse Seijas.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Atès que el secretari Sr. Jarabo no hi és...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Perdó, Marta Maicas substituirà Alberto Jarabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Atès que el secretari no hi és...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ja està? No, deia que, atès que el Sr. Jarabo no hi
és, hauria de pujar una persona que sigui titular d’aquesta
comissió a fer les funcions del secretari.

Molt bé, gràcies, Sr. Borràs.

Proposició no de llei RGE núm. 3674/18, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’impuls a
l’estació d’investigaci ó  de Can Marroig a l’illa de
Formentera com a centre de referència a Balears per a
l’estudi i  conservació de la posidònia.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3674/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’impuls a
l’estació d’investigació de Can Marroig a l’illa de Formentera
com a centre de referència a Balears per a l’estudi i
conservació de la posidònia.

Abans de seguir he d’excusar la presència, que m’ho va
comentar ahir el Sr. Pep Castells, que avui no podria ser aquí
amb nosaltres i em va demanar expressament que disculpàs la
seva absència.

Seguim, per a la defensa d’aquesta proposició no de llei
pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom, senyores
diputades, senyors diputats. Aquesta iniciativa la vàrem
presentar al passat mes d’octubre i per diverses raons no ha
estat possible fins a dia d’avui poder procedir al seu debat,
però, en tot cas, crec que és un debat interessant perquè, tot i
que avui parlarem d’una estació d’investigació que és la de Can
Marroig a l’illa de Formentera i que es troba en un indret que
és el Parc Natural de Ses Salines, podríem parlar també de la
resta de les estacions d’investigació que el Govern de les Illes
Balears té integrades dins una xarxa de centres d’investigació,
com és la del far de Ses Salines a Mallorca o com és també la
Jaume Ferrer a Menorca. I que pens clarament que és una molt
bona iniciativa del Govern, que a més està coordinada per part
de la Direcció General d’Innovació i que té por objecte
d’alguna manera potenciar la recerca, la feina dels estudis de
camps i la investigació feta a Balears i específicament feta i
adreçada als hàbitats de les Illes Balears que són més
importants i que requereixen un major esforç de conservació.

I nosaltres, dins aquest context, hem volgut d’alguna
manera tornar parlar de Can Marroig perquè Can Marroig, que
actualment és la seu del Centre d’Interpretació de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, és la seu del centre d’interpretació per
a les dues illes, i és un centre que actualment i per diverses
raons que ara explicarem és infraexplotat o infrautilitzat.

Nosaltres sabíem d’aquesta situació, però vàrem plantejar
tota una sèrie de preguntes amb resposta escrita al Govern fa
una sèrie de mesos, perquè volíem saber exactament fins a
quin grau, realment, estava infrautilitzat o si bé les nostres
hipòtesis eren errades, no?

El Govern d’una manera molt detallada, que jo agraeixo a
més, ens va passar una relació de les estades que diferents
grups d’investigació de diferents universitats han fet a la
nostra illa i concretament a aquest centre d’investigació de
Can Marroig al llarg dels darrers anys, i és interessant la feina
que s’hi ha estat fent, però malauradament pensam que -com
he dit abans- hi ha una infrautilització important d’aquest
espai.

De fet, aquesta estació, que ocupa un espai de 56 m2 i està
formada per un laboratori amb equipament bàsic i una zona
d’allotjament dormitori amb serveis per a quatre persones, té
una problemàtica afegida i és que l’edifici en si té un problema
greu ja des del principi, des del moment en què es va fer la
rehabilitació durant el Govern del Sr. Matas, té un problema
important de subministrament elèctric, i aquest problema fa
que sigui molt difícil poder programar una activitat permanent
d’estades d’investigadors en aquest centre perquè, a més a més
dels problemes d’aprovisionament elèctric, també hi ha
problemes d’aprovisionament d’aigües. I actualment aquest
centre està funcionant amb grups electrògens i amb plaques
solars, però evidentment aquest aprovisionament no és
suficient per poder garantir el subministrament elèctric amb
bones condicions perquè allí s’hi pugui programar per part del
Govern una activitat..., una activitat permanent.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803674


TURISME / Núm. 49 / 10 de maig de 2018 657

Dit això, vostès veuen que els antecedents d’aquesta
proposició no de llei fan un repàs per tot l’esforç que s’ha fet
al llarg dels darrers anys especialment en posar com a data
d’inici l’any 2000-2001, que és quan es va obtenir aquell
projecte LIFE Posidònia, famós projecte LIFE Posidònia, que
va ser d’alguna manera el tret d’inici de tota una sèrie de
companyes d’investigació que s’han fet al llarg dels anys per
part de diferents institucions centrades en Balears i centrades
de forma específica en l’hàbitat posidònia, que aquests dies
està essent prou protagonista dels debats que tenim aquí al
Parlament.

Nosaltres entenem que Formentera ofereix..., Formentera
i en concret Can Marroig ofereixen un espai ideal per centrar
el gruix de les investigacions en aquest hàbitat perquè l’indret
pels recursos naturals que té ho permet, perquè consideram
que és un indret a més que ofereix molts d’altres avantatges en
aquest sentit i perquè -com vostès- saben Formentera, la seva
màxima institució, està absolutament compromesa amb la
conservació d’aquest hàbitat des de fa molts d’anys, bé, de fet
des de la seva creació a l’any 2007.

Dit tot això, nosaltres què pretenem? I passaré als punts
d’acord. Nosaltres pretenem en definitiva que Can Marroig,
com a primer dels centres que es va incloure en aquesta xarxa
de centres d’estacions... en aquesta xarxa d’estacions
científiques i que es va constituir a l’any 2003, sigui un
veritable espai d’investigació i que sigui atractiu i que estigui
dins les xarxes d’espais que les universitats que es dediquen o
que els centres de recerca que es dediquen a l’estudi d’aquest
hàbitat o d’altres hàbitats que tenen una rellevància important
a la Mediterrània i en concret a les Balears trobin aquí un
espai per fer-hi feina.

I per això demanam a través d’aquesta cambra al Govern
quatre mesures que són les següents: li demanam, en primer
lloc, que avaluï les condicions de les instal·lacions en què
compta actualment l’estació científica de Can Marroig per
procedir, si s’escau, a executar les millores que es considerin
necessàries al llarg del primer trimestre del 2018.
Evidentment, el termini l’hauríem de transaccionar si vostès
s’hi avenen perquè clarament no serà dins el primer trimestres
del 2018, però bé, després en parlam.

El punt 2 parla de reactivar l’estació d’investigació de Can
Marroig promovent la signatura de convenis i acords amb les
institucions científiques més representatives en l’àmbit de la
recerca i conservació dels hàbitats marins i especialment amb
aquelles especialitzades en l’estudi de la posidònia i el conjunt
de les fane..., perdó, de les fanerògames marines.

El tercer punt consisteix a promoure la participació dels
estudiants de primària i secundària de l’illa de Formentera, i
no només de Formentera, també ho vull dir, això, però
prioritàriament els de Formentera en els diferents projectes
d’investigació que es realitzin en aquest àmbit territorial.

I finalment, pressupostar la dotació econòmica necessària
per reactivar l’estació d’investigació de Can Marroig al

pressupost del Govern per a l’exercici 2018, que entenc que
també hauria de passar a dir per a l’exercici 2019.

Bàsicament aquesta és un poc la filosofia, però en tot cas,
ja els ho dic, nosaltres creiem en aquesta xarxa d’estacions
científiques que es va constituir a l’any 2003; creiem en la
feina que des de la Direcció General d’Innovació es fa per
potenciar-les, però també veiem amb tristor, d’alguna manera,
com, per causes... tècniques en moltes ocasions i pot ser
també pel fet que l’illa de Formentera representa problemes
addicionals a l’hora de desplaçar-s’hi, aquesta estació
científica està essent absolutament infrautilitzada i
pràcticament està fora del circuit de les institucions
científiques a l’hora de reclamar aquest espai per poder feina
de camp.

Per tant, bé, aquesta és un poc la filosofia i jo esperaré
amb molt d’interès les seves apreciacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Una precisió, vostè ha fet referència a un
quart punt i només en té tres la proposició no de llei...

LA SRA TUR I RIBAS:

Potser..., potser..., no, ara entenc què pot haver passat, crec
que el que ha passat és que com que aquesta va decaure, la
proposició inicial va decaure i la vàrem tornar registrar, potser
per error hem recollit la inicial i, per tant,... sí, d’acord, si algú
de vostès té l’última a mà...

(Remor de veus)

... un moment..., no, si el contingut és el mateix, són els punts
el que canvia...

(Remor de veus)

... perdó, d’acord, un segon, és clar aquesta és la darrera,
perdó.

(Remor de veus)

Bé, perdoni, presidenta, no, votaríem evidentment la
darrera que es va presentar amb data de 13 d’abril. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Seguim, idò. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca s’han presentat les esmenes RGE núm. 4403/18,
4404/18 i 4405/18. Per defensar aquestes esmenes té la
paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Bàsicament estam d’acord essencialment amb la proposta
que planteja Gent per Formentera, és a dir, creim que aquest
govern aposta per les estacions científiques, i coincidim que
a causa d’una sèrie de problemàtiques actualment l’ús que se’n
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fa és limitat. Aquesta estació és cert que des del seu inici no
ha estat disponible al cent per cent, i de fet va estar sense
servei dels anys 2011 a 2014, i la utilització que se n’ha fet és
cert que l’any 2017 ha tengut més utilització però encara la
veritat és que està infrautilitzada i està relacionat també, com
ha comentat la Sra. Tur, amb problema de subministrament
d’electricitat, amb problemes de subministrament d’aigua,
accés a internet, que són qüestions també necessàries perquè
l’estació també sigui atractiva i per atreure grups
d’investigació.

Aquests temes també són temes que a un lloc,
evidentment, dins un parc, evidentment també amb els nivells
de protecció fa que la tramitació i les actuacions que s’hagin
de fer per suplir aquests problemes puguin també ser més
complexos i requerir també d’una coordinació entre el Govern
i el consell. Per això les esmenes que nosaltres presentam són
una sèrie també de matisos. En el primer punt proposaríem
bàsicament no posar els terminis, perquè desconeixem ara
mateix si les tramitacions que s’hagin de fer per poder fer els
projectes necessaris de quin termini estaríem parlant, si es
podran executar dins el 2018 o no. Per tant el primer punt
seria avaluar les condicions de les instal·lacions amb què
compta actualment l’estació científica de Can Marroig per tal
de procedir, s i  escau, a executar aquelles millores que es
considerin necessàries.

Després presentam una esmena, la 4404, que substituiríem
els punts 2 i 3, on també volem deixar palesa aqueixa
col·laboració amb el Consell de Formentera i, diem, seguir
treballant conjuntament amb el Consell de Formentera per tal
que l’estació de Can Marroig pugui ser un millor espai de
trobada de qualitat per a les institucions científiques més
representatives en l’àmbit de la recerca i conservació dels
hàbitats marins, així com que es puguin fer algunes actuacions
específiques per tal de donar a conèixer la tasca que s’hi du a
terme. Aquest darrer afegit seria substituir l’apartat 3, on parla
de les visites escolars, perquè entenem també que hem d’anar
un poc en compte en aquest tema, perquè si ve un grup
d’investigació que aprofita el màxim de temps i potser estan
tres, quatre dies, de vegades això pot no ser molt compatible
amb una visita escolar; vull dir que és una estació científica,
no és un camp d’aprenentatge, que ja n’hi ha un a l’illa de
Formentera. No obstant això sí que estam d’acord que s’hagi
de fer aqueixa divulgació en contacte amb els centres
educatius, i per això deim aquest darrer afegit de “...puguin fer
algunes actuacions específiques per tal de conèixer la tasca
que s’hi du a terme”. Creiem que hi ha d’haver aqueixa
divulgació però no donar a entendre que una estació científica
pugui ser igual que un camp d’aprenentatge, perquè no ho és.

I el darrer punt que proposam és un nou punt, que seria que
el Govern va presentar un projecte per tal de millorar les
estacions científiques, i de qualque manera ja tenim una
dotació, en aquest cas pressupostària, i és que seria que
aqueixes inversions necessàries per a la millora de l’estació
es fessin amb càrrec a la partida prevista pel fons de l’impost
de turisme sostenible relativa a la xarxa d’estacions
científiques. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. En el torn de fixació de posicions té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Miquel Vidal,
per un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. Estam d’acord, en termes generals,
amb aquesta proposició no de llei, i estam d’acord amb les
esmenes que hi ha fet el Grup MÉS per Menorca, i volem
matisar un poc per on va..., MÉS per Mallorca, perdó, i matisar
un poc per on va. 

La finca de Can Marroig de Formentera va ser comprada
ara fa més o menys vint anys per un govern del Partit Popular
i no va ser comprada..., sí, jo estava de director general en
aquell temps, però no va ser comprada per un Life Posidònia,
sinó que he de matisar que es va comprar, que ho va pagar
Brussel·les, per Life Puffinus, que sabeu que tenim el
Puffinus a Formentera que és una espècie protegida, i es va
comprar per fomentar la protecció d’aquesta espècie. És
evident que estam d’acord que, a més d’aquesta feina, es
puguin donar altres usos a Can Marroig, i estam d’acord que hi
pugui haver una estació científica, faltaria més que no n’hi
hagués una a Formentera si ja n’hi ha a les illes de Menorca...
i de Menorca, però també en el segon punt votarem a favor si
s’accepta l’esmena de MÉS per Mallorca, perquè Eivissa no té
estacions científiques i també n’hauria de tenir, i és evident
que l’estudi de la posidònia s’ha de fer en aquesta estació de
Can Marroig, però també s’hauria de fer a la resta d’estacions
científiques de les Illes Balears, per l’extensió, com es detalla
a la introducció de la PNL, per l’extensió de la posidònia.

I en aquest sentit estaríem d’acord. Si accepten les
esmenes nosaltres també votaríem a favor dels tres punts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputats, diputades,
nosaltres estam d’acord amb aquesta proposició no de llei. Va
en la línia que nosaltres hem defensat des de sempre en
matèria de protecció de la posidònia, no només en termes
d’estudis i d’investigació sinó també de protecció efectiva
mitjançant barques amb les quals vàrem posar diverses
esmenes perquè s’augmentàs la dotació per dur un control
efectiu d’aquestes plantes, que són al final el pulmó de la
Mediterrània, i per tant ens pareix molt important que es facin
estudis i diagnosis. També, com ha dit la portaveu de Gent per
Formentera, que sigui un centre de referència i que faci acords
amb diverses institucions científiques. També ens pareix
essencial el tema de la conscienciació en edat primerenca, en
primària, en secundària, en l’educació, perquè tot això suposa
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assegurar almanco el futur de..., bé, de les futures generacions
en l’interès per la posidònia i per la seva conservació. 

En tot cas donarem suport també a les esmenes de MÉS
per Mallorca, si la diputada accepta aquestes esmenes, i per
tant votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. No hi ha cap portaveu d’El Pi. Passam
al Grup Parlamentari Socialista; té la paraula el Sr. Casanova,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo tampoc no em vull estendre
gaire. Simplement he de dir que el que està clar és que Can
Marroig és un símbol de la intenció de defensa del medi
ambient, de l’anàlisi no sols de la posidònia, l’estudi no sols
de la posidònia sinó també del virot i dels altres ecosistemes,
i crec que és un espai molt adient perquè no sols és un centre
d’interpretació sinó que també hi ha aquesta estació
d’investigació. Però a més a més jo sí que vull destacar que
Formentera ja compta amb un camp d’aprenentatge, un camp
d’aprenentatge específic per informar..., que té activitats de
caràcter educatiu, i per tant crec que en certa manera, com he
dit abans, hauríem de separar.

Hi ha una estació de monitoratge de la posidònia, i s’ha
parlat a la PNL de les estacions científiques; les estacions
científiques són de caràcter interdisciplinar, i el que cerquen
és desenvolupar no sols recerca sinó també formació,
formació especialitzada de caràcter de postgrau. La PNL el
que demana és reactualitzar un espai que com bé ha dit la Sra.
Tur, està infrautilitzat, està infrautilitzat però que cal posar en
valor, però també hem de destacar i hem de tenir en compte a
l’hora de posar en valor  els problemes d’infraestructura que
s’han exposat aquí, els problemes de subministrament, que jo
crec que per fer-la una estació científica com cal, en certa
manera li resten punts.

Per tant, nosaltres pensam que les esmenes presentades
per MÉS Mallorca són adients, perquè el que fan és donar
valor a aquest centre, donar valor a aquesta estació
d’investigació i posar les eines per poder recuperar, per poder
actualitzar aquestes instal·lacions i transformar-la en punt de
trobada de la comunitat científica a l’hora de divulgació.

Per tant, si accepta les esmenes, nosaltres votarem també
a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup..., un cop fixada la posició,
procedeix la intervenció del Grup Mixt, la Sra. Tur, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Agraesc també les intervencions molt
interessants que heu fet tots vosaltres. Només vull matisar
dues qüestions, és a dir, no pretenem, no és la nostra pretensió
i si és desprèn de la redacció, assumesc que és un error de
redacció, però en cap cas no és la pretensió d’aquesta
diputada, ni dels grups que representa, convertir Can Marroig
en un centre d’aprenentatge, tenim molt clara la diferència
entre una qüestió i l’altra i, per tant, no és aquesta la intenció.

Sí que és la intenció que d’alguna manera la funció i la
labor que es pugui fer des d’allà, sigui de domini públic, com
a mínim dins l’illa i especialment per a un públic que pensam
que serà el que tendrà la responsabilitat de donar continuïtat
a tota aquesta feina en un futur. Per tant, era més cap aquí que
anava adreçada.

També en atenció al que deia el Sr. Vidal, evidentment
nosaltres no volem tenir exclusivitat en la investigació de
posidònia a Formentera, vull que quedi clar, tot el contrari,
m’encantaria que totes les estacions d’investigació a Balears
fessin feina per igual en matèria de posidònia, no només
posidònia, en general tots els hàbitats marins que són
endèmics o característics de la mar balear, però és cert que la
tendència, pel que hem observat, és que les altres estacions
científiques que hi ha a Balears, tant la que hi ha a Mallorca,
com la que hi ha a Menorca, s’estan especialitzant en camps
d’estudi molt específics i, per tant, nosaltres entenem que,
seguint un poc aquesta tendència, el normal seria atorgar més
importància potser a la posidònia en el cas de Formentera,
però no necessàriament ha de ser així, també vull que quedi
clar.

I dit això, poca cosa més, les esmenes que ha presentat
MÉS per Mallorca em semblen molt raonables, les acceptam
totes tres. I veig que també vostès majoritàriament hi estan
d’acord i, per tant, nosaltres acceptam la seva incorporació. I
els vull convidar a tots vostès que aprofitem aquest debat per
reflexionar un poc sobre el paper d’aquestes estacions
d’investigació, potenciar-les i donar-los la importància i
rellevància que tenen, perquè és molta, jo esper que siguin
projectes que tenguin continuïtat i que no vagin canviant, o
tancant-se projectes, o deixant de tenir importància en funció
dels successius canvis de govern, perquè això sí que fa un flac
favor a tots els projectes d’investigació i al seu finançament.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Entenc que ha acceptat les esmenes.
Entenc també que tots els grups hi estan d’acord, llavors
podem donar-la aprovada per unanimitat. És així, no? Sí. Molt
bé. Moltes gràcies.

No hi ha res més a tractar, per tant, s’aixeca la sessió.
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