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Sessió 14 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a les deu del 

matí i tres minuts. Presideix Lucas Silvano Ferro Solé, acompanyat del vicepresident, David 

Bertran Román, i de la secretària, Rosa Maria Ibarra Ollé. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serra-

no, María del Camino Fernández Riol, Javier Rivas Escamilla i Alfonso Sánchez Fisac, pel 

G. P. de Ciutadans; Elsa Artadi i Vila, Narcís Clara Lloret, Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa 

i Vilardell, Anna Geli i España i Josep Puig i Boix, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Al-

bert i Caballero, Ferran Civit i Martí, Irene Fornós Curto, Mònica Palacín París, Marc Sanglas 

i Alcantarilla i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de l’empresa paperera 

Sarrià, SL, de Sarrià de Ter (tram. 250-00999/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 441, 12; esmenes: BOPC 479, 8).

2. Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els bous com a 

protagonistes (tram. 250-00960/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-

bat i votació (text presentat: BOPC 417, 26).

3. Proposta de resolució sobre la consideració de l’estació de vigilància atmosfèrica 

de Juneda com a estació de mesurament de l’impacte industrial i del trànsit (tram. 250-

00965/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 422, 22; esmenes: 

BOPC 454, 7).

4. Proposta de resolució sobre l’economia circular (tram. 250-00981/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 428, 50; esmenes: BOPC 469, 19).

5. Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d’actuació davant els atacs 

d’ossos (tram. 250-00993/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 441, 5).

6. Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de prevenció de riscos 

contra la contaminació atmosfèrica (tram. 250-00996/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 441, 8; esmenes: BOPC 479, 7).

7. Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de reg i mecànica 

de fluids (tram. 250-01045/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 18; esmenes: 

BOPC 514, 14).

8. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic de Tarragona i 

de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona (tram. 250-

01058/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 32; esmenes: 

BOPC 514, 15).

9. Proposta de resolució sobre el mal estat de l’aigua a la desembocadura de la riera 

del Vendrell (tram. 250-01109/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

i votació (text presentat: BOPC 501, 32).

10. Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per a nous projec-

tes d’incineració de residus (tram. 250-01152/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 516, 22; esmenes: BOPC 563, 6).
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11. Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria (tram. 250-01160/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 529, 32; esmenes: BOPC 563, 9).

12. Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Glo-

ria al delta de l’Ebre (tram. 250-01161/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 529, 34; 

esmenes: BOPC 563, 10).

13. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 

el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes en el Besòs de l’incendi de l’empresa 

Derpin de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 354-00245/12). Lucas Silvano Ferro 

Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 

de sessió informativa.

14. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 

conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua 

no va autoritzar l’obertura de les comportes dels embassaments del Ter davant els anuncis 

de fortes tempestes (tram. 354-00249/12). Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

15. Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’explosió 

del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona (tram. 356-00682/12). 

Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les cau-

ses per les quals l’empresa Dictesa no va superar la inspecció mediambiental (tram. 356-

00703/12). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els mo-

tius pels quals l’Agència no va autoritzar l’obertura de les comportes dels embassaments 

del Ter davant els anuncis de fortes tempestes (tram. 356-00704/12). Jordi Terrades i San-

tacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

18. Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la ges-

tió de l’emergència causada pel temporal Gloria (tram. 356-00708/12). Lucas Silvano Ferro 

Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

El president 

Molt bon dia a tots i totes. Molt content de tornar-vos a reveure en aquesta co-
missió. Haurem de dedicar un moment a reorganitzar la comissió, perquè molts heu 
plantejat alguns canvis. 

En primer lloc, si algú ha de comunicar alguna substitució?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Al meu grup, a Marina Bravo la substitueix Alfonso Sánchez.

El president

Perfecte; moltes gràcies. Ningú més? Doncs...

Ferran Civit i Martí

Sí, president.

El president

Sí; digui...
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Ferran Civit i Martí

En aquest cas, tindrem la diputada Irene Fornós, que intervindrà en dos punts i ja 
està..., simplement, a l’hora de la votació, mantindrem el mateix de sempre.

El president

Perfecte; d’acord. Ens han demanat avançar els punts 11 i 12, que es substancia-
ran conjuntament. I aprofitem per canviar-los pel 2 i el 3, que són del meu grup par-
lamentari i així no m’he d’aixecar per defensar-ho, ja ho defensaré al final.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença (retirades)
354-00245/12, 354-00249/12, 356-00682/12 i 356-00703/12

Per altra banda, que conegui la Mesa, s’ha retirat el punt 4, el 13, el 14, el 15 i el 
16. I...

Francisco Javier Domínguez Serrano 

Disculpa..., no sé si és el mateix, però no està retirat, està posposat; no sé si és...

El president

Quin?

Francisco Javier Domínguez Serrano 

El punt 4. (Remor de veus.)

El president

Diputada Natàlia...

Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia. En el mateix sentit, el punt número 10 el posposaríem.

El president

Perfecte; d’acord. Llavors, queden posposats el 4 i el 10 i retirats el 13, el 14, el 
15 i el 16. (Remor de veus. Rialles.) No farem avui el 4 i el 10, que queden posposats 
per a la següent comissió. I queden retirats el 13, el 14, el 15 i el 16.

Si cap grup té el... (Ferran Civit i Martí demana per parlar.) Digui.

Ferran Civit i Martí 

Sí, simplement..., ens han demanat des de Junts per Cat, el punt 11 i 12 fer-los junts 
i avançar-los, però també nosaltres demanàvem el punt que parlava sobre el tema de 
Sarrià de Ter, també, fer-lo primer. Per tant, no sé..., mirem de trobar un equilibri (Re-
mor de veus.) Sí? Doncs, mantenim aquest ordre, si de cas. (Remor de veus.) D’acord, 
d’acord.

El president

El de Sarrià de Ter quin punt és de l’ordre del dia?

Ferran Civit i Martí 

El 6, sí..., 6 era, no? (Remor de veus.)

El president

No, però ara ja està posat com...

Ferran Civit i Martí 

Ja estava posat, sí, sí.

El president

Fem primer el punt 1, el de Sarrià de Ter. Després fem l’11 i el 12 i ja seguim 
l’ordre del dia.

Ferran Civit i Martí 

Perfecte, gràcies.
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El president

Perfecte.

Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals 
de l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter

250-00999/12

Doncs, comencem amb l’ordre del dia, amb la Proposta de resolució sobre les 
afectacions mediambientals de l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter. Té 
la paraula el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies; gràcies, president. Diputades, diputats, ben retrobats una altra vegada a 
la Comissió de Medi Ambient. No se sent? (Pausa.)

Bon dia, ara sí que se sent. Com deia a totes les diputades i els diputats, ben re-
trobats de manera presencial en aquesta Comissió de Medi Ambient. Passarem di-
rectament a la defensa de la proposta de resolució. Com molts de vostès saben, ara 
fa uns tres anys, la paperera que hi ha ubicada a Sarrià de Ter, que va estar tancada 
durant molt de temps, va reiniciar la seva activitat. I des d’aquell moment, les po-
blacions que estan al voltant d’aquesta activitat industrial –en concret, Sarrià de Ter, 
Girona, Sant Julià– han patit els efectes de les emissions ambientals en forma de 
pudors, de contaminació, de sorolls. En especial, tots els temes que fan referència 
a les olors molestes, no? La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, 
que es va aprovar el desembre de l’any 2009 en el Parlament, atorga competències al 
Govern en matèria de determinades llicències ambientals, en funció dels seus pos-
sibles impactes ambientals.

La mateixa Comissió Europea va establir, en les seves conclusions sobre les 
millores tècniques disponibles que, en el cas del paper i el cartró, en aquest cas, el 
Govern que té competències, que és el de la Generalitat de Catalunya, ha d’exigir a 
les empreses que produeixen aquests impactes sobre el medi, doncs, el compliment 
i el requeriment d’una sèrie de condicions. La mateixa llei, en el seu article vuitè, fa 
referència a que, en el cas d’unes activitats d’aquestes característiques, que tinguin 
afectacions ambientals significatives i que siguin concordants amb les competències 
municipals, els ajuntaments i el departament competent en matèria de medi ambient 
han d’establir –quan sigui procedent– formes de coordinació i col·laboració en les 
actuacions que es portin, a fi i efecte de garantir el compliment de la normativa.

És per això que hem presentat aquesta proposta de resolució, amb diversos punts. 
Un d’ells és obligar la paperera a solucionar definitivament el tema de la pudor que 
afecta, doncs, evidentment, la convivència ciutadana. Hem de reconèixer que la ma-
teixa empresa s’ha començat a posar, diríem..., allò, amb una certa normalitat, les 
piles, i està treballant per solucionar aquests problemes, no solucionats del tot. I bàsi-
cament, el que venim també a explicitar, i hem arribat a una transacció amb els grups 
que donen suport al Govern, que havien presentat una esmena, és establir els proto-
cols de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i el mateix ajuntament, per ga-
rantir que tots aquests procediments, d’aplicació de les millores tècniques possibles, 
es porten a terme. I que hi hagi suport, per part del Govern a l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter, per tal d’implementar totes aquestes mesures.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes, té la paraula el Grup 
Republicà.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. I ben tornats i ben retrobats tots. Com apuntava el senyor 
Terrades, el tema de la paperera de Sarrià és un tema que ve de lluny i ja fa temps 
que s’hi està..., que ha generat una certa problemàtica de sorolls i olors per als veïns. 
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Però també és cert que, des del primer dia, el Govern municipal hi ha estat molt a 
sobre i ha estat amatent, diguem-ne, a les preocupacions de la ciutadania, per tal 
de donar solució a les diferents problemàtiques que hi havia. De fet, inicialment, hi 
insisteixo, hi havia un problema amb sorolls, problemes de sorolls que..., va ser re-
querit perquè l’empresa solucionés i aquests han estat solucionats. I en aquests mo-
ments, ens trobem amb un tema de solució, diguem-ne, del problema de les olors, 
que existeix, que, en tot cas, creiem que l’empresa, com bé s’apuntava, també, per 
part del senyor Terrades, l’empresa també hi ha posat voluntat. 

Per tant, creiem que és important que, en definitiva, hi hagi una coordinació, que 
existeix en aquest cas, entre el Govern de la Generalitat, el Govern municipal i la 
mateixa empresa per donar solució, evidentment, com s’apuntava també, que és un 
problema de salut. I aquest és el que creiem que cal solucionar ja i que està en vies 
de solució. I aquest és important, eh? Que ens consta, diguem-ne, que l’ajuntament 
va contractar una empresa especialitzada en temes d’olors, per poder aprovar una 
ordenança, per estar ben assessorat en aquest àmbit.

Per tant, màxima, diguem-ne, celeritat i màxima predisposició del Govern mu-
nicipal per donar suport a les demandes ciutadanes, obligant l’empresa a complir les 
normatives europees. I d’altra banda ens consta, també, que l’empresa hi ha tingut 
voluntat, contractant algunes empreses també especialitzades en el tema, que hagin 
pogut ajudar a la solució. I que el Govern de la Generalitat hi ha estat, també, donant 
suport tècnic al Govern municipal, hi ha estat a sobre, intentant buscar l’element, 
diguem-ne, aquest de consens entre tothom. 

Per tant, tothom posat a trobar aquesta millor solució. I creiem que el que cal 
en aquests temes, més que buscar, diguem-ne, una baralla política i intentar generar 
un conflicte polític amb aquest element, és intentar buscar consensos polítics, que 
ens consta que per part del Govern municipal hi ha sigut, hi ha hagut una clara volun-
tat d’anar donant solució i d’anar tenint informats –permanentment informats– la resta 
de grups municipals, i això s’ha anat fent amb diverses reunions per part de l’ajunta-
ment amb els grups municipals, per explicar quina era la situació. I evidentment, amb 
els veïns, com no podia ser d’una altra manera. 

I, com deia el senyor Terrades, hi havíem presentat una esmena, a la qual hem 
arribat a una transacció que ens permet, diguem-ne, també avaluar aquest punt, ava-
luar aquesta situació d’aquestes olors des d’un punt de vista de salut. I, per tant, ens 
sembla que ja està bé que hi hagi el control mediambiental per part de les adminis-
tracions. Però, en tot cas, també hi havia aquest altre element de salut.

Dit això, per anunciar, també, el vot favorable a tots els punts d’aquesta proposta 
de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Motles gràcies, diputat. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Molt bon dia a tots els assistents a aquesta comissió. Bé, la 
síntesi d’aquest tema que han exposat abans els dos diputats que m’han precedit és 
que totes les parts implicades s’estan coordinant per trobar una solució a la proble-
màtica creada, tant des del punt de vista, doncs, del soroll, com de les olors. Per tant, 
com s’ha fet abans, d’entrada anunciar que votarem a favor de tots els punts d’aques-
ta proposta de resolució, atès que hem aconseguit transaccionar el cinquè punt.

Tot i això, algunes puntualitzacions crec que són pertinents. La primera és que 
el Departament de Territori i Sostenibilitat està revisant l’autorització ambiental de 
la instal·lació, en base a les millors tècniques sobre pasta, paper i cartró, seguint els 
criteris determinats per la Unió Europea. 

El segon és que, pel que fa a les olors, s’està pendent de l’informe definitiu que 
ha d’emetre l’ajuntament, donat que és que aquest qui té les competències en aquesta 
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qüestió. Quan es disposi d’aquesta informació, la ponència ambiental farà una pro-
posta de resolució. 

En tercer lloc, la demanda de suport tècnic és absolutament natural; però, en certa 
forma, si em permeten, és una mica redundant, atès que, des del 2018 ja s’està donant, 
tant en reunions de caràcter tècnic, com de seguiment. Per tant, no hi podíem estar 
en desacord de cap manera, és obvi. I, a més, naturalment, es fa el seguiment de les 
condicions de funcionament i límits d’emissió, mitjançant els programes d’inspecció 
ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Per tant, votarem a favor de tota la proposta.
Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Diputados, diputadas, buenos días, es un placer volver a ver-
les. Evidentemente, yo creo que en Sarrià de Ter tenemos un reto, que es conjugar 
esas actividades industriales con unos usos residenciales. Y todo lo tenemos que ha-
cer en una pequeña área y, además, preservando la salud y la seguridad de todos los 
ciudadanos, por encima de todo.

Y el problema de ruidos y olores, como ya se ha dicho, esos olores y ruidos mo-
lestos, se han intensificado desde la reapertura de esa papelera. Que también hay que 
decirlo, aporta riqueza y aporta puestos de trabajo al territorio. Y las protestas de los 
vecinos, causadas por estas molestias de malos olores y ruidos han venido en augmen-
to durante los últimos años. Y lo han hecho, también, con razón. Porque cualquiera 
que visite ese municipio se percata del intenso olor. Unos días es intenso, o bastante 
intenso, cualquiera que lo visite..., y otros días es menos intenso, pero también es bas-
tante molesto. Simplemente hace falta pasar unas horas en el municipio para darse 
cuenta de ese olor. Cualquier persona que viva allí, todos los días, y que tenga que 
hacer su vida en ese municipio, pues no puede menos que quejarse y pedir soluciones 
para este tema.

Por eso también creemos que la empresa, en su momento, en colaboración con 
las diferentes administraciones, aprobó un plan general de olores que era para tomar 
medidas y que se ponga fin a esta situación. Y nosotros entendemos que la PR que 
hoy presentan va en la línea de profundizar y asegurar, pues, que se cumplan y se 
apliquen todas esas medidas que deben poner fin a esos malos olores. Así, por ejem-
plo, cuando ustedes dicen, en el punto 1, que..., hablan de obligar a la empresa a solu-
cionar el tema, nosotros entendemos que es exigir a la empresa que cumpla ese Plan 
general de olores acordado. Que, hasta la información que nosotros poseemos, la vo-
luntad de la empresa es cumplirlo. Y, por otra parte, nos parece bien, pues, habilitar 
todas las herramientas de coordinación entre administraciones, pues, que ayuden a 
todas las partes a solucionar el problema que afecta a los ciudadanos, y que se solu-
cione cuanto antes.

También cabe decir, ya por último, que todas las empresas, no solamente esta, 
sino absolutamente todas, están obligadas a cumplir las normas. Y que la Adminis-
tración es quien debe velar por el cumplimiento de esas normas. Pero que cualquier 
requerimiento que se le haga a una empresa que excede la ley, o que excede ya el ám-
bito de la normativa, no puede ser hecho por obligación, sino a través del consenso y 
de buscar soluciones acordadas.

Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, porque creemos que profundiza, preci-
samente, en la necesidad de buscar unas soluciones y aportar un mejor bienestar y 
una salud a los ciudadanos.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la diputada de la Candidatura d’Unitat Po-
pular.
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Natàlia Sànchez Dipp

Bé; bon dia. Nosaltres també hi donarem suport, a tots els punts d’aquesta pro-
posta de resolució. I sobre la qüestió de fer compatible l’activitat industrial d’aquesta 
fàbrica, i també la qualitat i la salut, afegir que hi ha vegades en què potser no és 
compatible. I que, per tant, també cal prioritzar el bé dels veïns i les veïnes de Sarrià 
de Ter, que venen d’un històric també important, no? I que aquesta pudor, però que 
no només és una pudor molesta, sinó que té afectacions sobre la salut, ja va tenir un 
precedent amb la fàbrica Torras, no?, aquesta olor tan característica a l’entrada de 
Girona, que els que som d’allà ho sabem bé.

Per tant, nosaltres hi donem suport, però també alertem d’això, que a vegades no 
és compatible. 

Sense més, i disculpin que gairebé no he dit ni bon dia, contenta de tornar-los a 
veure aquí, presencialment.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el 
Grup Parlamentari de..., el Grup Socialistes. (Pausa.) Diputat Terrades... (Rialles.) 
Vol fer ús de la paraula per posicionar-se sobre l’esmena?

Jordi Terrades i Santacreu

No, no, ja he manifestat que havíem arribat a la transacció. I, per tant, no tinc 
res més a afegir.

El president

Perfecte, moltes gràcies. Passem, doncs, a la votació.
Vots a favor... No hi ha petició de votació per separat, entenc?
Vots a favor de la proposta de resolució?
S’aprova, doncs, per unanimitat.

Propostes de resolució acumulades relatives a la borrasca Gloria
250-01160/12 i 250-01161/12

Passem als punts 11 i 12, que es substanciaran conjuntament, que fan referència 
a la Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria i a la Proposta de 
resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Gloria, ambdues 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, que té la paraula.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé; benvinguts tots i la veritat és que s’agraeix tornar a estar cadascú al seu lloc, 
encara que una miqueta separats. Bueno, quería empezar, primero, por explicar los 
dos puntos..., en los dos puntos, tanto en el 11 como en el 12 hay una transacción y, 
por la falta de costumbre o por vete tú a saber qué razón, todo se me ha quedado en 
casa. Por tanto, lo haré in voce..., la transacción. O sea, más que nada, en vez de acep-
tar la enmienda, lo que hemos acordado es hacer una transacción en la que el texto no 
sustituye..., por ejemplo, en el 11, en el punto 11, el texto de la esmena 2.6 se queda tal 
cual, excepto la palabra «municipals» que se retira. Y no sustituye al texto original, 
sino que es una adición.

En el punto 11, la esmena hacía referencia al punto 2.6, ¿vale? Y la transacción 
consiste en que, en vez de sustituir la esmena, por el punto 2.6, se añade en un 2.6.b. 
Y sería el texto tal cual, excepto la palabra «municipals», que es un error. ¿Sí, queda 
claro, lo he dicho bien? (Pausa. Veus de fons.) Vale, sí, exacto.

Y parecido pasaría en el punto 12, en la PR 12, la esmena 1 queda transformada 
en una transacción, que sería el punto 2.b, y también sobraría la palabra «munici-
pals». Sería una adición, exacto. ¿Vale? 

Bueno, pues ya que queda clara la parte técnica..., por desgracia, con la pande-
mia parece que nos hemos olvidado de problemas graves que teníamos antes de que 
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empezara toda esta locura. Tal es el caso de los efectos de la borrasca Gloria, hace 
nada, hace seis meses. Seré breve en la exposición, porque entiendo que la situa-
ción actual exige ser muy claros en el mensaje y ser prácticos. Las dos propuestas 
van..., básicamente tres conceptos: primero, agradecer públicamente la implicación 
en el momento de la borrasca, de voluntarios y servidores públicos, porque fue una 
marabunta de voluntariado y de querer colaborar inicialmente en arreglar la situa-
ción. El segundo concepto es valorar daños y establecer un plan de recuperación, o 
de reparación de bienes y servicios. Que seguro que muchas cosas ya están hechas. 
Y el tercer concepto sería tratar..., el equivalente a la zona catastrófica, ayudas de la 
Generalitat del fondo de contingencia. Y, según las competencias –es de lo que ha-
bla la transacción–, pues, exigir tanto al Gobierno de España como al Govern de la 
Generalitat un presupuesto que colabore en esta línea, en reparación.

Sé que esta propuesta ha quedado en parte desfasada, por los tres meses del es-
tado de alarma. Y muchas cosas ya..., bueno, se han quedado paradas muchas obras. 
Se han solucionado cosas como el transporte, que estaba pendiente de arreglar y en 
este tiempo se ha podido reparar. Pero prefiero mantener todos los puntos, incluso 
añadir alguno, para no perder el espíritu inicial de la propuesta, que era la coordina-
ción y la colaboración leal entre administraciones y con la ciudadanía, que es lo que 
yo creo que nos están pidiendo a los ciudadanos, cada vez más, a gritos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el Grup Repu-
blicà.

Mònica Palacín París

Sí; moltes gràcies, president. La nostra intervenció, donat que s’han..., diguéssim, 
es debaten juntes, doncs, igualment ens repartirem el temps d’intervenció entre la 
diputada Fornós i jo mateixa. 

Primer de tot, doncs, agraïda i contenta, també, d’estar aquí, de poder compartir 
presencialment novament la comissió amb vostès. I certament, pel que fa a la pro-
posta de resolució que planteja el diputat, dir que certament, no?, començar dient 
que el 2020 no podem dir que estigui sent el millor any de les nostres vides. Vull dir, 
va començar l’any..., ja veníem d’incendis, veníem d’aiguats i, finalment, el temporal 
Gloria va acabar de fer molt de mal al territori.

Ja és evident que si li sumem, a més a més, doncs, la situació de pandèmia i que 
aquesta ha provocat que, a causa del confinament, de l’aturada, hagi costat molt re-
prendre les obres concretes per respondre d’aquests danys, bé, anem sumant, que po-
dem dir que, tenim en aquest moment molt poques coses, doncs, a favor, no? 

Però, en tot cas compartim amb el diputat, primer de tot, els agraïments. És a 
dir, des del minut zero, doncs, com es va abocar, doncs, la ciutadania, el món local. 
Posar molt i molt en valor la tasca dels ajuntaments i com van col·laborar entre ells 
per tal de fer front al primer impacte del temporal. I estar d’acord amb el diputat 
respecte a la transacció, respecte a la responsabilitat, en tot cas, a l’aprovació del Pla 
específic de la reparació de danys i les partides pressupostàries.

Per tant, doncs, agrair-li al diputat la transacció i dir-li, també, que és evident 
que les mesures que plantegen en el seu punt 2.7 respecte al transport alternatiu en 
el cas dels danys, en el cas del Maresme, com encara Adif..., ho dèiem, no?, per-
què aquest temps de la pandèmia ha aturat molt també les obres. I altres aiguats que 
també hem tingut a la primavera, doncs, diguéssim, el transport per via del tren, 
entre Malgrat i Blanes, doncs, encara queda molt de temps, no?, perquè el puguem 
veure reconstruït. 

Per tant, doncs, sense més, li passo la paraula a la companya Fornós, perquè parli 
dels punts referents al delta de l’Ebre.

Gràcies.
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Irene Fornós Curto

Gràcies, president. També agrair, en este cas, esta proposta de resolució que ens 
presenta el Grup de Ciutadans. I també agrair-li que hagi, no?, acceptat ficar la nostra 
esmena com un punt més, que creiem que també li acaba de donar sentit, ja que lo 
delta de l’Ebre no l’arreglarem només des de la Generalitat, sinó que hi han d’inter-
vindre totes les administracions que hi tenen competència. 

Jo, en tot cas, si s’hagués pogut esmenar la part expositiva, sí que me xoca una mica, 
no?, que surti la frase de: «sin necesidad de entrar en el debate de las causas de la evi-
dente regresión». Es que, si no entrem en lo debat de la regressió, tampoc no acabarem 
d’entendre què realment va passar amb lo temporal Gloria. És veritat que el temporal 
és una cosa que no estava a les nostres mans, però tots som conscients que els efectes 
que va tindre al delta de l’Ebre, bàsicament, també van ser a causa –sobretot, no?– de 
la fragilitat que, en la seua mateixa proposta de resolució vostè també anomena, no?

Però és que esta causa ve donada d’estos més de cent noranta embassaments que 
hi ha a la Conca de l’Ebre, i que lo que fan és que el Delta siga fràgil en lo sentit de 
que no hi arriben estos sediments que són tan necessaris, i lo qual provoca una re-
gressió i una subsidència molt evident, que també fa que, davant d’estos temporals, 
com alguns més que ham tingut ja, inclús passat lo Gloria, doncs, al Delta li puga 
costar molt, doncs, fer-hi fer front i poder ser un delta fort per aguantar estos tem-
porals. A més a més, evidentment, del canvi climàtic.

Dit això, sí que és veritat que cal ficar-hi recursos i jo crec que, en este sentit, 
aquí qui té l’obligació i a qui hem d’exigir, també, sobretot, és al Govern espanyol. 
Sobretot, perquè està a les seues mans, també, poder exigir que estos sediments que 
estan embassaments amunt arribin al delta de l’Ebre. I crec que aquí, tots los grups 
que participen d’esta comissió coincidiran amb mi, de que ham de demanar, tam-
bé que qui tinga les competències també les aplique. I, a la vegada, doncs, també 
manifestar que, des del Govern de la Generalitat ja es van anunciar certes ajudes, 
de manera urgent per a fer front als danys més importants que es van causar, danys 
que s’han donat a..., i s’han obert terminis, també, a nivell d’agricultors, però també 
altres danys que s’han hagut d’anar afrontant, igual que, com ha comentat la meua 
companya, també, a la resta de territoris del país.

Però bé, en tot cas, fer front als danys causats al delta de l’Ebre. Si ve un altre 
Gloria, lo Delta el que necessita és que li arriben los sediments. I estos sediments, 
los ham de fer baixar dels embassaments. I això és lo que crec que ham d’exigir a les 
administracions, tant a la Generalitat per la part que li toque, que també ho demane, 
al Govern espanyol i també, en este cas, si cal a instàncies europees.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Elsa Artadi i Vila

Sí; gràcies. Saludar les companyes i els companys en aquesta represa d’aquesta 
nova normalitat o el que sigui. Però, de tota manera, contenta de ser aquí. Gràcies, 
també, pel canvi i l’adaptació. Crec que és oportú que s’hagin mantingut aquests dos 
punts. Crec que hem de tornar a posar a l’agenda, no?, i veure com compaginem la ges-
tió de la crisi social i econòmica –esperem que ja no sanitària– amb altres temes que 
són urgents, que són urgents i que cal centrar-hi la nostra atenció i els nostres esforços, 
o ens hi tornarem a trobar, amb situacions amb les que hem viscut. Evidentment, amb 
una borrasca que no vèiem des dels anys trenta, amb unes pluges i unes quantitats que 
tenen, doncs, aquesta afectació ecològica, humana, social, material, econòmica.

Crec que té molt de sentit la part dels reconeixements, perquè certament, si no 
fos per la feina incansable dels servidors públics i dels voluntaris, així com també 
de la responsabilitat de la ciutadania, hauríem tingut un resultat molt pitjor i molt 
diferent. Per tant, totalment a favor i votarem a favor de tots els punts. 
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Agrair la predisposició, també, del diputat Domínguez a l’hora de transaccionar 
els punts. Hi ha una feina que s’ha de fer, per part de la Generalitat que entenem 
–nosaltres n’hem estat fent un seguiment– que s’està fent, des dels primers 15 mi-
lions que hi va destinar el Departament d’Agricultura, tota la feina, que abans també 
ho comentàveu, del transport públic, que es va fer des del Departament de Territori, 
també treballant conjuntament amb Renfe, no?, per busos substitutoris, però també 
des del departament, per reforçar les línies regulars. La feina que es va fer des de 
l’ACA, amb més de sis-centes actuacions afegides a les del Dana. I Presidència, que 
va, doncs, vehicular la relació amb el món local, que és la seva competència. 

Destacar que, precisament, i tal com marca –o com demana– la proposta de reso-
lució, s’han destinat a recursos del fons de contingència. La mateixa passada setmana 
se’n van fer servir o s’ha destinat aprovar la partida de 14 milions d’euros, precisament 
del fons de contingència. Perquè, sinó, el Departament de Presidència, amb els seus 
fons regulars, dels recursos regulars que té, del departament, doncs, no hagués pogut 
fer aquesta tasca. Per tant, nosaltres hi votem a favor, de totes les peticions.

Però sí que hem volgut fer aquesta transacció. I ara també ho apuntaven les dipu-
tades del Grup Republicà. Perquè aquí hi ha una feina, que ha de fer l’Estat que, fins 
ara, no l’ha fet. De fet, el mateix dia que vosaltres presentàveu aquesta proposta de 
resolució que crec que és molt oportuna perquè la vau fer molt ràpidament, el 23 de 
gener, si no erro. En aquell mateix moment teníem el senyor Pedro Sánchez, el presi-
dent del Govern, sobrevolant amb helicòpter el delta de l’Ebre amb la Teresa Cuni-
llera, amb la delegada del Govern, i ell declarava aquell dia: «No vamos a esperar al 
Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener 
una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos.» 

Això ho deia el mes de gener. Estem al mes de juny i no ha passat res. No ha pas-
sat re, que encara no s’han aprovat els ajuts del Dana, no s’han aprovat els ajuts de la 
borrasca Gloria. Allò havia d’anar al darrer Consejo de Ministros, abans de la decla-
ració de l’estat d’alarma. I, de sobte, misteriosament, va caure. Almenys, nosaltres..., 
la feina que hem fet interactuant amb Madrid, ningú sap re de re; no s’han donat ex-
plicacions. S’ha demanat documentació, que suposo que és la mateixa que té la Gene-
ralitat, a través de la Delegació del Govern, al mes de febrer i al mes de març. Però, 
fins ara, o almenys, fins divendres, que és quan hi vam parlar la darrera vegada, no 
s’ha fet res. 

I, per tant, jo crec que també és un bon punt, i per això agraïm la transacció, 
que, entre tots els grups aquí, a Catalunya, tant aquells que teniu responsabilitat a 
Madrid, com aquells que pacteu amb els de Madrid, doncs, que ens conjurem a fer 
aquesta petició d’uns recursos que són molt necessaris, que són urgents i que cal 
que arribin ja.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el Grup Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. La meva intervenció era per donar suport a les dues propos-
tes de resolució. Sí que, fruit de les intervencions que hi han hagut, m’agradaria fer 
alguna precisió. 

Primer temporal: ajuts de la primera Dana, el Govern de l’Estat va transferir els 
recursos a la Generalitat de Catalunya. Sorprenentment, estaven retinguts, a prin-
cipis, mitjan d’any i no havien arribat als ajuntaments afectats. Temporal Gloria: la 
Direcció General de Costes està actuant en tot el front litoral, en les seves compe-
tències, diguem-ne, solucionant alguns dels problemes que aquesta tempesta que es 
va produir va provocar en les primeres línies de costa.

Clar, jo crec que estem..., aquests episodis no passen perquè sí, eh? Passen per-
què són part dels efectes del canvi climàtic que estem vivint i que també ens afecta a 
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nosaltres. I haurem de començar a dissenyar polítiques justament per adaptar-nos..., 
per mitigar, però també per adaptar-nos a les conseqüències d’aquests temporals, en-
tre altres qüestions, que ens estan passant, per tal de que alguns dels efectes més de-
molidors d’aquestes tempestes, doncs, ens afectin el menys possible. És veritat que 
el delta de l’Ebre no només està afectat, o no només va quedar afectat pel temporal 
Gloria, està afectat per altres raons i per altres polítiques que s’han fet. I el que és..., 
ja anem percebent des de fa molts anys que alguns d’aquests efectes indesitjats estan 
afectant de manera especial aquest entorn.

La taula de consens, que va explicar quines eren les seves propostes i que recla-
mava un seguit de recursos per començar a activar algunes de les polítiques..., vostès 
deuen recordar que ara fa aproximadament un mes i mig aquest Parlament va apro-
var els pressupostos de la Generalitat d’enguany; el Govern sorprenentment s’havia 
descuidat algunes de les reclamacions i sort d’una esmena del Grup Socialistes, que 
va posar al damunt de la taula, doncs, una de les reivindicacions, que era dotar de 6 
milions d’euros aquestes polítiques per tal de començar a treballar. Estan introduïdes 
en el pressupost. 

I el mateix ministre de Transición Ecológica, del Govern d’Espanya, també ja 
ha manifestat que a la que els pressupostos generals de l’Estat es puguin articular i 
debatre en el Congrés dels Diputats, doncs, aquests recursos per part de l’Estat tam-
bé afloraran. 

I no és menys cert que, alguns dels efectes –i acabo aquí la meva intervenció– de 
la tempesta Gloria, com és la barra del Trabucador, han estat ja esmenats gràcies als 
esforços econòmics que també el Govern d’Espanya ha fet. Què vull dir, amb això? 
Home, que davant d’algunes de les problemàtiques que tenim, lo millor que podem fer 
és que totes les administracions, Govern d’Espanya, Govern de la Generalitat, les ad-
ministracions locals, treballem en una direcció, que és fer polítiques per adaptar-nos 
i mitigar els efectes del canvi climàtic.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la Candidatura d’Unitat Popular.

Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia de nou. Nosaltres també donarem suport a les dues propostes de resolució. 
Afegir, sobre aquesta qüestió –i aquests dies, en algunes de les comissions telemàtiques 
que hem hagut de fer, ho hem comentat més d’una vegada, no?–: ens hem vist i aquest 
Govern s’ha vist en l’exigència d’haver d’afrontar fenòmens ambientals i fenòmens de 
salut pública, com hem vist amb la Covid, que formen part, això sí, d’una nova..., no sé 
si d’una nova normalitat, però d’una nova realitat, conseqüència de l’emergència climà-
tica i conseqüència de l’acció de l’home i de la societat sobre el medi natural.

En aquest cas, també les conseqüències del Gloria i d’aquests tipus de tempestes, 
com ho van ser les de l’incendi forestal que es va viure ara fa un any, o com ho està 
sent, també, l’emergència de la Covid, formen part, són conseqüències, d’aquesta nova 
realitat que ens tocarà viure. I el que està clar és que no són simplement catàstrofes 
divines, sinó que tenen unes causes. I s’ha parlat, no?, de per què el delta de l’Ebre 
està en la situació en la que està, o sobre per què les conseqüències d’una tempesta tan 
alta com aquesta..., les conseqüències són tan importants, fruit d’una tempesta com la 
que va ser el Gloria.

I, pel que fa al Delta, hi ha uns orígens, i l’origen està en que no estem deixant 
que el riu Ebre aporti els sediments a la desembocadura del Delta que hauria de por-
tar. I això té conseqüències que tenen a veure amb que, per exemple, ara mateix, no?, 
aquests dies, Endesa està regulant, amb acord amb la CHE, regula el cabal del riu Se-
gre i Ebre, per la qüestió de la mosca negra. I té a veure amb el fet que els cabals dels 
rius no són els que són; té a veure amb els transvasaments; té a veure amb moltíssimes 
qüestions. I nosaltres volem aprofitar aquest moment simplement per recordar que la 
Taula que s’anomena de consens de l’Ebre i que parla sobre aquestes qüestions, hauria 
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d’incorporar i hauríem d’escoltar, també, que tingui aquesta mirada, no de solucions 
curtterministes. Per tant, en aquestes avaluacions i solucions que planteja la PR, que 
no fem una mirada curtterminista, sinó que, si realment volem salvar l’Ebre com un 
espai viu i dinàmic, cal que tinguem una mirada llarga, que realment el pugui salvar. 

Perquè si plantegem mesures que no plantegin, per exemple –i acabo– la modi-
ficació dels usos que el litoral, per exemple, i que només es plantegi el transport de 
sorres, per exemple, el que estarem serà malbaratant molts recursos i no estarem 
posant una solució a llarg termini i estructural.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la pa-
raula el Grup de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, cojo la palabra, muy brevemente, porque yo hace poco me enteré de qué iba 
el aikido, que era aprovechar la fuerza del oponente para beneficio propio. Y, en este 
caso se me ha reprochado no pensar en problemas a largo plazo, o no pensar en pro-
blemas de base del Delta, por ejemplo, regresión, sedimentos o la subsidencia. Y yo 
entiendo que el Gloria produjo unos daños que hay que reparar de manera urgente. 
Y eso no quita que tengamos que tener un debate profundo y mantenido sobre lo que 
hay que hacer en el Delta a medio y largo plazo. Si nos ponemos a debatir y no arre-
glamos la urgencia, pues, no vamos a arreglar ni la urgencia ni lo de medio plazo.

O sea, me parece muy bien y estoy cien por cien de acuerdo, pero el espíritu de 
esta PR, precisamente, era coordinación y colaboración entre administraciones y 
con la ciudadanía. Y no para que nos echemos los trastos a la cabeza y a ver quién 
la ha hecho más gorda o quién ha dejado de hacer algo gordo. Yo creo que ese no 
era el espíritu de la PR. Y lamento esos pequeños picotazos políticos, que eran to-
talmente ajenos a esta PR.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per ordenar la votació, farem primer la votació 
del punt 11, de la proposta de resolució 11. Hi ha alguna petició de votació per se-
parat? (Pausa.) No? D’acord.

Vots a favor de la proposta de resolució?
S’aprova, doncs, per unanimitat.
Anem ara a la votació del punt 12.
Hi ha alguna petició de votació per separat? (Pausa.) Doncs, passaríem a la vo-

tació.
Vots a favor?
S’aprova també per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d’actuació 
davant els atacs d’ossos

250-00993/12

Passem ara al punt 5 de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre el millo-
rament dels protocols d’actuació davant dels atacs dels ossos. Té la paraula el Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Bon dia a tots. Ya he traído PRs similares a esta comisión en 
repetidas ocasiones, con la problemática que deriva, pues, la reintroducción del oso en 
el Pirineo. Y bueno, alguna cosilla vamos consiguiendo, no todo lo que yo desearía, 
porque los que vivimos en el territorio, en la montaña, somos conscientes de, real-
mente, la afectación que tiene hacia nuestra ganadería y hacia nuestro sector turístico.
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A raíz de todas las presiones y líos que ha habido durante los últimos años, la 
Generalitat hizo unos protocolos, primero, segundo y tercero: primero reeducar el 
animal; segundo medidas aversivas, y tercero, como último caso ya, pues, era la re-
tirada de un animal conflictivo del medio donde se ha introducido. 

A ver, los osos son omnívoros, comen de todo, pero esta PR está personalizada 
en un ejemplar que se llamaba Cachou, que murió hace un mes. Pero es igual, hay 
sesenta osos. O sea, lo que interesa es tener protocolos, tener procedimientos, no im-
provisaciones en función de cómo se llame el animal. Normalmente los osos, repi-
to, son omnívoros, comen de todo. Alguna oveja se comen; algún caballo se comen. 
Caballos muy anómalamente, porque es un bicho grande que puede huir o que pue-
de defenderse, pero este animal, Cachou, pues, en el mes de septiembre mató cin-
co yeguas, no es un tema menor ni baladí, por el perjuicio económico que supone, 
por los cambios de hábito de uso que han implicado a los ganaderos; con la merma 
medioambiental de mantenimiento y limpieza de los bosques. 

Y luego, que las noticias corren muy deprisa. O sea, cada vez que hay un ataque 
de un oso, es portada de muchos medios de comunicación, mientras que los proto-
colos son muy lentos. Y eso siempre, pues, redunda en perjuicio del sector turístico, 
que lo ve como un peligro, real o imaginario, pero lo percibe de esta manera. Y, por 
lo tanto, pues es un factor negativo en nuestra economía. 

¿Cuál es el motivo de esta PR, de esta nueva PR? Los protocolos que han esta-
blecido, sí, yo reconozco que son bienintencionados, pero es que son muy lentos. Un 
oso sale de hibernación ahora, entre que se aplica el protocolo 1, el protocolo 2, el 
protocolo 3; hemos llegado otra vez al invierno, vuelve la hibernación, reset, y el año 
que viene volvemos a tener el mismo problema.

Entonces, estos protocolos están más pensados para dilatar en el tiempo que real-
mente para tener una solución a un problema real, cuantificable. Me dirán: «Bueno, 
ya, pero es que hay que dar un tiempo para evaluar cómo funcionan las cosas.» Mi-
ren, esto tiene mucho que ver con los hábitos. Todos los animales, incluso los huma-
nos, somos animales de costumbres. Yo creo, ¿eh?, gente que entiende más que yo 
me lo ha comentado. Este oso nos lo colaron de Eslovenia, que estaba en un parque 
de estos fotográficos, de naturaleza. Entonces, para que el oso se aproxime a los tu-
ristas, a las cámaras de foto, pues le echaban carne de caballo. En el momento que 
un bicho se acostumbra a comer una especie, igual que un tigre de Bengala, como 
pruebe la carne humana, no acabará nunca de intentar cazar humanos, porque es su 
menú predilecto, es lo que ha conocido, ¿no?

Bueno, aquí nos la colaron. Vale, rectificar es de sabios. Pero lo que sí que pedi-
mos a la Generalitat es que los protocolos sean más rápidos, más ágiles, y no sean 
una manera de entretener al personal hasta que llega la próxima hibernación. Si los 
protocolos no funcionan, si las ayudas a los ganaderos no funcionan, lo que tendre-
mos será el territorio en contra de los osos, Y creo que eso es lo que nadie queremos, 
sino que lo que tenemos que buscar, entre todos, es que haya una cohabitación razo-
nable. A ver, algún oso siempre se comerá una oveja, pues habrá que pagarla rapidito, 
fácil y a un precio justo. Pero si todo esto no funciona –lo que nos estamos encontran-
do irá a mayores, porque la población de osos se incrementa geométricamente cada 
año–, pues, el futuro de los osos y de los humanos en el Pirineo lo veo complicado.

Gracias, president.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Hi ha hagut una part de l’argumentari, la part final, que feia referència 
a les persones humanes, que m’ha despistat una mica, no?, perquè jo no tinc docu-
mentat, ni aquí ni enlloc d’Europa, cap atac a persones humanes dels ossos dels que 
estem parlant. 
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Ara, dit això, jo crec que sí, que tenim un problema, eh?, en el sentit de que cal 
que l’Administració sigui més àgil davant d’alguns atacs que es produeixen d’alguns 
exemplars d’ossos que tenim en el Pirineu. I, per tant, nosaltres estaríem d’acord amb 
aquesta proposta que fa el Grup de Ciutadans, de la necessitat d’optimitzar aquests 
protocols, de revisar-los per millorar els temps de resposta. I, sobretot, d’indemnitza-
ció dels atacs que es produeixen, eh? Per tant, des d’aquest punt de vista li donaríem 
suport. Deixi’m dir, encara que sigui breument, que els setanta, aproximadament se-
tanta exemplars que es calcula que en aquests moments hi ha als Pirineus, a banda i 
banda de la frontera, reconegut per la mateixa ministra de Medi Ambient del Govern 
de França, arran de la mort d’un os a l’altra banda de la frontera –encara estan bus-
cant el furtiu que va produir aquesta mort– ha reconegut que amb setanta exemplars 
el que no es fa és garantir la pervivència de l’espècie, a banda i banda del Pirineu, eh?

Per tant, hi ha un augment que no assegura encara que aquesta població esti-
gui assentada, efectivament, en el territori que, històricament, doncs, l’havia poblat. 
Estem d’acord amb..., de totes maneres, torno a repetir que és necessari revisar els 
protocols per agilitzar les indemnitzacions, també per fer que, davant de possibles es-
cenaris d’atac, doncs, es millorin les mesures per espantar l’os, perquè no provoquin 
aquests problemes, ni tant pel que fa als ramaders ni a la possible alarma social que 
es pugui produir. 

I aquest dijous aprovarem, si..., suposo, eh?, la Llei de l’Agència del Patrimoni Na-
tural. Es crearà un fons de patrimoni natural que, entre altres coses, doncs, vol posar 
especial cura, també, en la defensa i en la protecció de la biodiversitat. Tindrem més 
recursos, el Govern també disposarà de més recursos per poder-los destinar, si ho 
creu convenient, a aquestes qüestions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la Candidatura d’Unitat Popular.

Natàlia Sànchez Dipp

Simplement per dir que demanem votació separada del punt 2. I que donarem 
suport al primer i una abstenció al segon.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula el Grup Republicà.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. Bé; una proposta de resolució de l’os, que jo crec que 
és dels temes que més m’ha tocat defensar, en aquest cas, parlant dels protocols, un 
protocol que es va aprovar el 6 de novembre del 2018 i que, per tant, la seva aplica-
ció, doncs, pràcticament ha sigut la temporada passada, el 2019. 

Cal dir que aquest protocol no és només de la Generalitat, sinó que és de tots els 
actors que van intervenir aquí: ministeri, comunitats autònomes, Aran. I que, per 
tant, no depèn de la Generalitat modificar-lo cap a un costat o cap a l’altre. I el que 
crec que cal, també, és..., jo crec que ells..., tothom ho reconeix, vull dir, que estan 
oberts a canvis, però que s’ha de deixar un cert marge per poder veure si funciona o 
no funciona, aquest protocol.

En aquest cas, en la proposta de resolució es fa força esment a l’os Cachou. 
Aquest os, com tots sabem, fa dos mesos que es va trobar mort. I de moment, pel 
que portem de període, des de que ha acabat la hivernació aquest any, no hi ha ha-
gut atacs; si més no coneguts, fins al moment. Per tant, s’ha de veure, també, quina 
és la resposta que hi pot haver. 

Cal dir, pel segon punt que és de passar directament a la fase 3, que seria la 
d’extracció, que això jo crec que no ens pertoca, tampoc, al Parlament decidir-ho, 
sinó que hi ha d’haver una justificació tècnica, rigorosa i objectiva. I si arriba el cas, 
òbviament, l’exemplar s’ha de treure. I per les demores en l’aplicació de la fase 2, 
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doncs, crec que no es poden atribuir, simplement, a la inactivitat de les administra-
cions catalana i aranesa, que s’estan aplicant amb rigor, però els ossos, com sabem, 
passen d’un costat a l’altre de frontera i mentre són a França o l’Aragó, que justa-
ment l’any passat és on va passar força temps, doncs, correspon als governs france-
sos o aragonesos aplicar els protocols existents. 

Per aquests motius, no podem donar suport a la proposta.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Bé; aquesta proposta de resolució..., els seus dos punts tenen 
a veure amb els protocols i no pas amb altres qüestions en les quals podríem coin-
cidir; com és en l’agilitat de les indemnitzacions. Que, a més a més, crec que, efec-
tivament, es fa d’aquesta manera. Vaja, n’estic convençut. 

Respecte al tema a què fa referència la proposta de resolució, a l’exposició de mo-
tius es citen els rols dels tècnics. I aquí hi podria coincidir. Justament aquests tècnics 
són els que formen el grup de treball de l’os bru al Pirineu. I pertanyen no només a 
la Generalitat de Catalunya, sinó a totes les administracions implicades, com ara el 
Govern d’Aragó, el de l’Aran, el de Navarra i també el Ministeri de Transició Eco-
lògica.

Per tant, no és una qüestió que només afecti Catalunya, afecta tot el Pirineu i per 
això, necessàriament es precisa la col·laboració entre les parts. Si aquest protocol, els 
tècnics consideren o arribessin a la conclusió que s’ha de modificar, doncs, s’hauria 
de fer amb el consens de tots ells. Sembla absolutament lògic. Són els tècnics qui 
valoraran si cal actualitzar-lo i si hi ha eines o actuacions per millorar. Vostès en 
diuen optimitzar, un concepte que, segons la meva opinió, eh?, la meva simplement, 
no és del tot adient, donat el caràcter experimental del programa, atès que implicaria 
demostrar que la resta de possibilitats són pitjors. 

Per altra banda, altres qüestions tècniques –abans s’ha dit– no estan a l’exposició 
de motius, si ho recordo bé, que hi ha un increment geomètric en la població d’ossos. 
(El diputat riu.) Bé; jo no soc pas cap tècnic, però com vostè comprendrà, això pot-
ser ha passat en un interval de temps curt. Però a llarg termini això és impossible, 
eh? (El diputat riu.) No hi ha cap model de poblacions que..., n’hi ha un, que és el de 
Malthus, que efectivament és aquest; però que implica que no es tenen en compte les 
altres poblacions, eh? I aquí estem davant d’un problema molt més complex, perquè hi 
ha múltiples poblacions, i a més a més afectacions en altres qüestions, principalment 
amb els humans, evidentment. 

A més, aquest protocol es basa en experiències en d’altres regions. No és un in-
vent en absolut, en particular a França, Grècia i Itàlia, la qual cosa, d’entrada, li dona 
força garanties. 

Efectivament, vostès tenen raó quan afirmen que és d’aplicació lenta, però no pas 
pels motius que vostès esmenten, sinó perquè cal temps per apreciar si algun ele-
ment és susceptible de ser corregit i d’aquesta manera, millorar el protocol.

Per acabar, recordar que els ossos es mouen per tot el Pirineu com altres vegades 
vostès ens han recordat. Efectivament, es mouen per tot el Pirineu, i no només quan 
són a Catalunya, que és quan el nostre Govern pot actuar. L’any passat, per exemple, 
van passar bona part del seu temps a França i a l’Aragó. Aleshores, en aquest cas, 
doncs, s’haurien de dirigir, també, a aquestes administracions. 

Per totes aquestes raons i d’altres que els podria afegir..., no ho sé, ara no em 
voldria ficar amb el turisme..., home, s’ha dit «el turisme fuig». Bé, és una idea que 
m’agradaria que la desenvolupessin. Però bé, tampoc ara és el moment.

Per tant, per totes aquestes raons som de l’opinió que aquesta proposta de reso-
lució no va en la direcció apropiada, i hi votarem en contra.

Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies. Finalitzades les intervencions, procedim a la votació. S’ha dema-
nat votació separada del punt 1 i del 2. Passem, per tant, a votar el punt 1.

Vots a favor?
(Veus de fons.) Ah, perdona, ha votat a favor la Candidatura d’Unitat Popular, 

Catalunya en Comú Podem, el Partit Socialistes i Units per Avançar i el Grup de 
Ciutadans.

Vots en contra?
De Junts per Catalunya i d’Esquerra Republicana.
Tenim un empat a 10 vots. Pel vot ponderat queda, doncs, rebutjat aquest punt.
Passem a la votació del punt 2.
Vots a favor?
Del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Del Grup de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
I abstencions?
Del Partit Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i la Can-

didatura d’Unitat Popular.
Queda, doncs, rebutjat aquest punt, també.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives 
de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica

250-00996/12

Passem ara al punt 6, a la proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques 
actives de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, que té la paraula.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución trata sobre la contamina-
ción atmosférica en Cataluña y sobre la concienciación y sensibilización de la socie-
dad, de cómo el ser humano, con sus acciones diarias, está contaminando sin darse 
cuenta. 

Después del confinamiento por la Covid-19, hemos podido ver como la flora y la 
fauna han agradecido que los humanos hayamos dejado de contaminar como lo es-
tábamos haciendo hasta ahora. No se han parado la mayoría de fábricas, ni muchos 
de los vehículos que trabajaban en labores esenciales, pero se ha parado la sociedad: 
los que usan el coche para ir a trabajar; las motos que se mueven por las grandes 
ciudades, los cruceros. Y, por ellos, sin darnos cuenta, le hemos dado un respiro a la 
naturaleza.

¿Y cómo lo sabemos? Pues gracias a los medidores de aire, de la calidad del aire, 
que tenemos distribuidos por Cataluña. Conocer los datos sobre la contaminación 
atmosférica en tiempo real también nos puede ayudar a modificar nuestros hábitos, 
al ser una parte activa en sus efectos. 

El pasado año, la Agencia Europea del Medio Ambiente creó el proyecto CleanAir@
School que, sirve justamente para esto, para concienciar y sensibilizar a los más jó-
venes de la necesidad de mantener limpio el aire que respiramos, obteniendo datos 
y viendo, con sus propios ojos, los niveles de dióxido de nitrógeno en las proximida-
des de sus colegios, y así poder sacar conclusiones y propuestas para luchas contra 
la contaminación en sus municipios. 

Este proyecto nació a raíz de una iniciativa popular que busca poner su granito 
de arena para frenar las 400.000 muertes prematuras que hay en Europa cada año, 
relacionadas con la contaminación atmosférica. Y en Girona, por ejemplo, gracias a 
este proyecto europeo, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, 
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los alumnos de nueve centros escolares han instalado doscientos medidores de dió-
xido de nitrógeno. Y ellos mismos realizaran el estudio.

Este proyecto no es el único que se ha realizado por parte de la Unión Europea 
aquí en Cataluña. El Consejo Europeo de Investigación llevó también a cuarenta 
centros escolares aquí, en Cataluña, a realizar un estudio del impacto de la contami-
nación en el aire de las ciudades, en el desarrollo mental de los niños, que es el pro-
yecto Breath, «respirar». El ozono, el dióxido de nitrógeno y las pequeñas partículas 
sólidas como el hollín son algunos de los principales contaminantes de las ciuda-
des y que se producen a consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Es decir, 
que salen a través de los tubos de escape. Es por ello que la Administración debe 
tomar ejemplo de las iniciativas populares, como la de Agencia Europea de Medio 
Ambiente, y trabajar en la concienciación y la sensibilización de los ciudadanos.

Actualmente, el Gobierno considera que disponemos de una red de medida de 
gases contaminantes sobredimensionada, pero muy lejos de la realidad. Lo cierto es 
que 41 de los 76 medidores que tenemos en Cataluña se concentran únicamente en 
las zonas metropolitanas de Tarragona y de Barcelona. En la provincia de Girona dis-
ponemos únicamente de 4 medidores: en Girona ciudad, en Begur, en Santa Pau, y 
en Agullana. Y, en la provincia de Lleida, 5: en Lleida ciudad, en Juneda, Ponts, Sort 
i Bellver de Cerdanya. A Montsec no lo cuento, porque no funciona. Europa, en su 
Directiva 2015/1480, establece que cada población de menos de 250.000 habitantes 
podría tener, como mínimo, una estación de medida en su zona suburbana. Y, a partir 
de ahí, se va incrementando, según la tabla, hasta llegar a trece en las ciudades, con 
más de 3.750.000 habitantes, ya que también se contemplan zonas con aglomeracio-
nes, por supuesto, siempre y cuando se realice la justificación adecuada y sea aproba-
da, pero eso es trabajo del Gobierno. 

Pero, por poner un ejemplo: desde Mataró hasta Begur, no hay ni un solo medidor, 
100 quilómetros en los cuales no sabemos cómo afecta la contaminación de las zonas 
industriales del área de Barcelona a buena parte de la costa del Maresme y de la Costa 
Brava. Actualmente, tenemos zonas enormes de Cataluña sin medidores de la calidad 
del aire, y ello nos impide crear un mapa virtual, que, hoy por hoy, lo que tenemos son 
puntos desperdigados de estaciones de medición. Y es imposible conocer la calidad 
del aire en cualquier otro lugar que no disponga de estos medidores de la calidad del 
aire.

Es por ello –y acabo ya, presidente– que solicitamos al Govern que lidere todas las 
políticas necesarias para la concienciación, la prevención de la contaminación y la me-
jora de la calidad del aire, especialmente en zonas de gran aglomeración, como son las 
escuelas, donde cientos de niños y jóvenes están muchas horas en un mismo lugar. Y a 
la vez, daría servicio de medición del estado del aire en toda su zona. Asimismo, tam-
bién solicitamos que se cree un mapa virtual e interactivo de la calidad del aire de toda 
Cataluña, y no solo de setenta y seis puntos. Y, por último, solicitamos la colaboración 
activa del Govern con los municipios, para que todo esto se realice lo antes posible.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula 
el Grup Republicà.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Content de retrobar-nos, ara sí, ja presencialment, i de 
veure-us a tots i a totes.

Bé; respecte a les esmenes, en vam presentar una, en concret en el punt tercer 
on el que fèiem era incorporar, doncs, re, una puntualització respecte a que quedés 
clar a què es referia aquest punt, que era exactament a les mesures de millora de la 
qualitat de l’aire. Ja es posicionarà el company diputat Sánchez, però em sembla que 
accepta aquesta esmena. Per tant, estaríem d’acord en aquest punt. 
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D’altra banda, en el punt segon també estem d’acord. Estem parlant de la conscien-
ciació sobre la contaminació i que, per tant, un dels elements principals de cons-
cienciació col·lectiva és, precisament, la utilització dels indicadors i la mostra d’un 
mapa real a nivell de contaminació atmosfèrica. Però també cal recordar que hi ha 
altres mecanismes que ja s’han activat, com per exemple l’aplicació per a mòbils 
 Aire.cat, que ja està operativa i que també permet que hi hagi un retorn de dades 
cap a l’usua ri que així ho sol·licita, per saber quan se superen els llindars de conta-
minació de la zona on estigui. 

O, d’altra banda, també ja ara mateix s’està treballant amb la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya per desenvolupar una aplicació que vagi en la línia, també, del 
que es demana en aquest punt. I que és conèixer quin és l’estat –en cada moment– a 
nivell atmosfèric i també, que faciliti compartir aquestes dades amb tots els ciuta-
dans que estiguin connectats en aquesta xarxa. 

D’altra banda, respecte al primer punt, aquí estem en desacord. I estem en des-
acord, essencialment, perquè ja s’ha..., de fet, Catalunya en aquest sentit sempre s’ha 
caracteritzat per, també, potenciar tota aquesta xarxa en zones escolars, d’instal·la-
ció de mesuradors, de tenir aquests punts de connexió. Fins a trenta centres, tant en 
l’àmbit interior com exterior, doncs, ho tenen.

D’altra banda, s’ha participat en el projecte Breath, junt amb el CSIC i amb l’IS-
Global. Per tant, s’hi estan tenint moltes dades, al respecte. I, per tant, doncs, si aquí 
hi afegim, a més, que se situen unitats mòbils que, d’altra banda, també s’han de 
tenir en compte perquè les unitats mòbils serveixen per anar localitzant punts espe-
cífics de contaminació atmosfèrica en el moment en què hi poden haver superacions 
de llindars o, en el moment en que hi ha queixes ciutadanes, o en el moment en què 
hi ha una detecció que pot determinar, per la ubicació d’una determinada indústria, 
etcètera, doncs, això també és un dels elements que hem de posar sobre la taula. 
I, per tant, quan parlem de tota la xarxa, també hem de tenir en compte aquestes 
unitats mòbils que també poden, puntualment, donar-nos dades sobre la contami-
nació atmosfèrica.

Per tant, doncs, nosaltres donaríem suport al segon i al tercer punt. En canvi, vo-
tarem en contra del primer.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Josep Puig i Boix

Gràcies, president. No m’estendré més amb l’argumentació que ha donat el com-
pany d’Esquerra Republicana, perquè hauria de repetir molts arguments. Simple-
ment, només diré que avui dia, qualsevol persona pot saber la contaminació del lloc 
on està. Jo mateix porto en aquest mòbil una aplicació i, vagi allà on vagi, sé no no-
més els òxids de nitrogen, sinó partícules de diferents mesures, etcètera. Vol dir que 
d’eines ja n’hi han. El que no hem de fer, des de l’Administració, és duplicar-les mol-
tes vegades. Amb l’aplicació mateix Aire.cat ja podem tenir-ho, i amb el mapa virtual 
que s’està treballant també el tindrem amb més detall.

Per tant, reiterar el que ha dit el company d’Esquerra Republicana, que donarem 
suport al 2 i al 3 i no al primer.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula el Partit Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; per explicitar el nostre suport a la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la Candidatura d’Unitat Popular.
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Natàlia Sànchez Dipp

Sí; nosaltres també donarem suport a tots els punts de la proposta de resolució 
presentada. Sí que ens genera..., bé; ens fa reflexionar, no?, que s’insti a la preocupa-
ció amb relació a l’emergència climàtica, les conseqüències sobre la salut pel que fa 
a les emissions de CO2, pel que fa a la contaminació que provoquen els vehicles, et-
cètera, no? I que, per tant, el Grup de Ciutadans insti a fer aquestes polítiques d’anà-
lisi, on tindrem un mapa molt clarivident sobre com d’insalubres i perjudicials i 
nocives són moltes de les activitats que, per altra banda, hi dona suport el seu grup...

I, per tant, veiem aquesta incongruència, no? Quan donem suport..., quan de-
manem una necessitat d’una moratòria cap a les incineradores, precisament el que 
estem dient és que volem que aquests indicadors, que aquests marcadors i aquests 
mapes virtuals, que hi estem d’acord, que són necessaris, doncs... És una reflexió ge-
neral, que no en farem res, d’analitzar molt, si no prenem polítiques que modifiquin 
estructuralment quines són les causes que calguin aquests indicadors, no? I, per tant, 
simplement aportar aquesta reflexió, que no podem aspirar a fer front a l’emergèn-
cia climàtica i a les seves conseqüències si no fem una reflexió estructural sobre les 
seves causes. I simplement, aportar aquesta qüestió.

Així mateix, aprofito el moment, no?, per dir que hi ha qüestions i que tenim 
una llei de canvi climàtic aprovada en aquest Parlament, que està gairebé sencera al 
calaix, en què un dels impostos, per exemple, desenvolupats, precisament, als vehi-
cles, al CO2, està aturat ara mateix. Els dos altres impostos previstos en la Llei de 
canvi Climàtic, un precisament cap a les activitats econòmiques, i un altre cap a les 
emissions dels vaixells, també estan al calaix. Els pressupostos de carboni, que és 
una eina molt interessant, se’ns ha reclamat que hi hagi pressupost, no sé com està, 
m’imagino que sí que s’està atenent la demanda dels experts que ens han fet arribar, 
sobre la necessitat de tenir aquests pressupostos de carboni, etcètera, no? I, per tant, 
que tenim unes eines per fer-hi front, però que no les despleguem.

Però llavors, sí, posarem molts mesuradors, que són necessaris, que hi estem 
d’acord, però que estructuralment no hi estem fent front, ni tan sols amb les eines 
de les quals ens hem dotat al Parlament. I, per tant, simplement, aportar aquesta re-
flexió. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes...

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Sobre la enmienda al punto 3 la aceptamos. Creo que el re-
dactado..., queda mejor explicitado lo que queremos en la medida. Y simplemente 
hacer un comentario sobre el tema de la aplicación del punto 2, sobre la aplicación 
Aire.cat. Yo soy de Tossa de Mar, busco el estado del aire de mi municipio y me 
aparece el de Mataró. ¿Por qué? Porque el de Mataró es el punto de medida más 
cercano. Entonces, no se puede mirar el estado del aire en cualquier punto, porque 
solamente tenemos setenta y seis puntos en Cataluña.

Y si ustedes votan en contra del primer punto, no tendremos más.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. S’ha demanat votació separada. Per una banda, 
del punt 1, per altra banda del 2 i del 3.

Passem a la votació del punt 1.
Vots a favor?
De Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem i la CUP.
Vots en contra?
De Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
S’ha produït un empat a 10. Per tant, queda rebutjada, en aplicació del vot pon-

derat.
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Passem a la votació del punt 2 i del punt 3.
Vots a favor?
Queda aprovada, doncs, per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de reg 
i mecànica de fluids

250-01045/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’optimació energètica dels sistemes de reg i mecànica de fluids, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, que té la paraula.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, president. Esta PR tampoco tiene más voluntad que poner debajo del 
foco, en el momento que vivimos..., hago una exposición de motivos que empiezo de 
muy atrás, hablando de los romanos y sus acueductos, cuando la tecnología no era 
otra, y para salvar dos desniveles, pues no había más remedio que hacer una obra 
importantísima de sillería que, muchas de ellas, todavía perduran y son un éxito de 
la tecnología de aquel momento.

Ha llovido mucho desde entonces, el agua sigue circulando. Llegamos al si-
glo XX, y lo fácil fue cuando se inventaron las bombas, la electricidad. Pues, cada 
vez que había un pequeño desnivel, cada vez que había una pequeña dificultad, en 
lugar de trabajar con el terreno, pues, bueno, ponemos una bomba y ya está. Una 
bomba requiere quilovatios, requiere mantenimiento y unos costes iniciales. Bueno, 
ha sido una manera de funcionar, de hacer, que nos ha ido bien, pero estamos en el 
siglo XXI, la tecnología evoluciona, las cosas las podemos estudiar mejor, no para 
la explotación inmediata, sino para la explotación a futuro. El futuro tiene que ser 
más sostenible. Los rendimientos que se obtienen de energías alternativas, de ener-
gías limpias para el manejo de bombas tienen unos rendimientos, hoy en día, muy 
importantes.

Repito, esta PR tampoco tiene mayor voluntad que poner debajo el foco, que 
servir de recordatorio y que animar a las administraciones a que sean conscientes 
de que los días pasan, que estamos en el siglo XXI y no podemos seguir utilizando 
tecnologías del siglo XX. Hay una serie de «esmenas». Presentan dos Junts per Cat y 
Esquerra Republicana. Las aceptaremos. Es el tópico: yo lo que pido es que se haga 
y ustedes siempre responden con el «continuar haciendo» No entraré en debates se-
mánticos. Lo que me interesa es que esto esté un poco en la parte alta de las priori-
dades de nuestras obras y nuestros sistemas hidráulicos. Por eso esta PR y yo creo 
que si aceptamos las «esmenas» pues saldrá adelante.

Gracias a todos.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el Grup Repu-
blicà.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. I ben trobats i trobades, de nou. En aquest cas, primer de tot, 
doncs, agrair al diputat Rivas: primer, la presentació de la proposta; dos, en aquest 
cas, també, el to de la seva defensa, i també, lògicament, el fet d’acceptar les esmenes, 
perquè crec que tots anem en aquesta línia. Vull dir, el tema del reg lògicament ha de 
ser màxima eficiència energètica, però també, lògicament, màxima eficiència hídrica. 

I cal tenir en compte, doncs, que el sector primari també està començant a fer 
canvis en aquest sentit. Jo me’n recordo que he estat en algunes reunions amb el De-
partament d’Agricultura, precisament, que van en aquesta línia. S’està començant a 
mirar el fet de poder posar plaques, fins i tot a sobre dels canals. O sigui..., per tant, 
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estalviem espai que s’ha de dedicar a zona agrícola. Per tant, tot el tema de plaques 
amb espais que siguin antropitzats, humanitzats. Que a més a més, si ho fas sobre 
el canal evites l’evapotranspiració, per tant, estalviem aigua. També la cobertura de 
basses i preses amb sistemes flotants. Crec que és una cosa que s’està començant a 
treballar. Com, lògicament, no anem potser mai prou ràpid, però sí com també passa 
amb el tema del reg, que cada cop..., per no dir que ja pràcticament està abandonat 
tot el tema de regar a manta. 

I cal dir-ho, que això es fa des del Segarra-Garrigues, però també al Canal d’Ur-
gell, en això..., i m’he trobat amb la direcció del Canal d’Urgell, sobretot des de que 
hi ha una nova presidència, que també estan començant a treballar en aquest sentit. 
I crec que és una cosa positiva.

Els regadius de moment hi són. Hi ha tot el Pla de regadius que està marcat al 
període actual fins aquest 2020. S’ha de començar a redactar l’altre, però amb l’ob-
jectiu de ser més eficients, gastar el mínim d’aigua i sobretot, el mínim d’energia. 

I dit això, doncs, nosaltres votarem a favor de tots els punts. I simplement, no 
donarem suport al punt 4, pel simple motiu..., perquè no acaba d’especificar d’on 
estaríem parlant. Perquè algunes coses serien competència de l’ACA, algunes se-
rien competència de l’Icaen. I aleshores faltaria veure exactament a què es referiria 
en aquest sentit. Per tant, nosaltres els vots a favor dels primers punts i agrair la pre-
disposició del diputat Rivas.

Gràcies.

El president

Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Josep Puig i Boix

Gràcies, president. Només per dir que donarem suport a totes les propostes 
menys la darrera, per les mateixes raons que ha dit el company Civit, per un tema 
de competències: l’ACA no té competències en eficiència energètica del bombeig; té 
competències en regular els cabals que s’extreuen. Però els altres..., és evident que el 
sector primari ha de fer la reconversió cap a utilitzar energia a partir de fonts reno-
vables, que és on té més espai per poder-ho fer. I això li repercutirà en molts bene-
ficis, no només energètics, de reduir les necessitats d’energia, sinó també beneficis 
econòmics.

El president

Sí, em sembla que abans de votar us demanaré un aclariment de vot sobre el punt 
4. Però seguim l’ordre de les intervencions. Té la paraula el Grup Socialistes i Units 
per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; per manifestar el suport del Grup Socialistes a la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada de la Candidatura d’Unitat Popular.

Natàlia Sànchez Dipp

No faré ús de la paraula. Simplement, ja demanaré..., bé; no faré ús de la paraula.

El president

D’acord. Per posicionar-se sobre les esmenes, si vol fer ús de la paraula...

Javier Rivas Escamilla

Un momentet..., jo crec que ja ens hem entès, que ho he explicat. Em sorprèn una 
miqueta, no?, que un dels..., de l’esmena 4, Esquerra no la voti. Perquè, bé, és una es-
mena que ha presentat el mateix Govern, no? Però bé, són lliures, només faltaria, de 
fer lo que considerin.

Gràcies.
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El president

Sí; aquest era l’aclariment de vot que crec que havíem de demanar. (Remor de 
veus.) Feu, feu... (Pausa llarga. Veus de fons.)

Perfecte, posposem la votació al final de la comissió. (Rialles.) Mentre aclarim 
aquest dubte, ara, per presentar les propostes que queden, que són del meu grup par-
lamentari, prendrà la presidència el company David Bertran.

Ferran Civit i Martí

Ja està..., sí; president. En aquest cas, sí, sí..., ho votem tot, en aquest cas, tot junt 
i tot a favor. Per tant, les esmenes endavant, per la nostra part. Ja està aclarit.

El vicepresident

Molt bé, llavors procedirem a la votació del punt 7, amb les esmenes incorpora-
des, totes quatre, eh?

Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Doncs es vota a favor, per unanimitat, queda aprovada. (Veus de fons.) Ai, perdó, 

disculpi. (El vicepresident riu.) És la falta de costum.
I abstencions?
Abstenció de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics 
i industrials de Tarragona

250-01058/12

Molt bé. Doncs, ara passaríem a la proposta de resolució que és el punt número 
8 de l’ordre del dia, sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic de Tarragona i de 
les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona. La 
presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per tant, té la parau-
la, diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. No m’estendré gaire, perquè la moció és molt 
senzilleta. Bàsicament, a les poblacions que estan al voltant, que són limítrofes del 
complex petroquímic de Tarragona, hi ha veïns i veïnes que durant molts anys, doncs, 
han posat l’alerta en que l’aire que respiren és un aire enrarit, que hi pot haver subs-
tàncies que no només siguin contaminants, sinó que siguin perjudicials per a la salut 
pública. I per tant, el que proposem és que es realitzi un estudi epidemiològic de la 
ciutat de Tarragona i de les poblacions limítrofes als polígons químics i industrials, 
amb la finalitat de conèixer l’impacte real que pugui tenir la contaminació de l’aire 
sobre la salut pública dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes poblacions.

Comunicar que hem acceptat l’esmena de Junts per Catalunya i res més. I agrair 
al grup proposant.

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. Per tant, hi ha un grup proposant d’esmena, que és 
Junts per Catalunya, que té la paraula en aquests moments.

Anna Geli i España

Bé; només agrair al Grup d’En Comú Podem que ens hagin acceptat l’esmena. 
I només dir que, en el marc ja del 2015, el Parlament ja va crear la Taula Territorial 
sobre el Camp de Tarragona. I l’objectiu, precisament, d’aquesta taula és intercan-
viar informació sobre la qualitat de l’aire i els efectes de les emissions en les indús-
tries químiques de les poblacions del voltant. I quina és la..., com afecta la salut de 
les persones, no? Per tant, aquesta taula cal dir que està formada per diverses ad-
ministracions, entitats ecologistes, organitzacions; també federacions i associacions 
de veïns. Per tant, té una àmplia representació al territori. I, en aquest sentit, doncs, 
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es considera que aquest marc d’aquesta taula ja és l’adequat per si cal o no realitzar 
aquest estudi epidemiològic. 

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Ara tindria la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, mirando esta propuesta de resolución, vemos que hay una nube de hec-
táreas que ocupa la empresa, en Tarragona, el número de empresas, los municipios 
que ocupa. Y no se explica, en ningún momento, los puestos de trabajo directos e 
indirectos que genera, la investigación que se hace desde la universidad, el conglo-
merado de estudios de formación profesional que se llevan a cabo en el territorio, 
la implantación del sistema dual, la economía indirecta relacionada con la actividad 
industrial en todo el entorno. Naturalmente que, ante semejante volumen de activi-
dad industrial, siempre existe la preocupación ciudadana. Yo lo vivo en primera per-
sona; cuando ves una columna de humo o ves una llamarada, pues dices: «¿Estará 
pasando algo grave, o no estará pasando algo grave?»

Siempre nos preocupa si hay emisiones que nos perjudican o si nuestra salud co-
rre riesgos, es evidente. Pero no podemos afirmar, con la ligereza que se afirma en 
la exposición de motivos, que haya más casos de cáncer. O que los suelos sean más 
áridos por la contaminación. Solo hay que buscar la definición de «suelo árido» y 
veremos que no tiene nada que ver con la contaminación. 

Es lógico el miedo de los vecinos a que tengan el agua contaminada. Bueno, 
pero realmente en la exposición de motivos falta un poco de rigor y no decir medias 
verdades. Precisamente, para evitar falsas alarmas. Para evitar este tipo de frases 
que espantan, precisamente nuestro grupo está totalmente a favor de que haya estu-
dios epidemiológicos que pongan luz sobre este tema.

De hecho, se ha pedido un montón de veces, desde el ayuntamiento y desde aquí. 
Y nuestro grupo siempre ha estado a favor, si no lo ha liderado, incluso. El complejo 
industrial de Tarragona es de los más grandes del sur de Europa y se considera de 
los más seguros, siempre..., nunca está libre de accidentes, como recientemente in-
cluso ha habido, ¿no? Pero no tenemos que aprovechar, precisamente, un accidente, y 
además que se está investigando en este Parlament, para colgarle a toda la industria 
el sambenito de empresa contaminante, de empresa mala, de empresa que provoca 
todos los males del universo. Tenemos que analizar y controlar para que ninguna de 
las empresas se salga de las obligaciones; si es necesario imponer más obligaciones 
a partir de los estudios, se imponen más obligaciones.

Y naturalmente, nos sumaremos a esta propuesta. Pero no ahora, nos hemos suma-
do infinidad de veces, desde hace bastante tiempo. Y, por cierto, existen estudios epi-
demiológicos. Quizá no hay un compendio de todos los estudios que existen, que quizá 
es lo que habría que empezar a hacer: todos los estudios que ya existen publicados y 
completar los que realmente faltan. Todo el apoyo a la idea principal de la propuesta.

Gracias.

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. Ara passaríem al Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula la diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, gràcies. Bé, la indústria química representa la segona font d’ingressos de les 
comarques de Tarragona, per darrere del turisme. La indústria química, com bé s’ha 
dit, genera llocs de treball, en general de qualitat, ben formats, estables i ben remu-
nerats. I per tant, això no ho hem d’oblidar. Però la seva activitat, evidentment, no 
és innòcua. És cert que, en determinats moments hi ha episodis de fortes pudors; hi 
ha fumerades que responen, en molts casos, a protocols de seguretat de la mateixa 
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indústria; hi ha hagut incidents i accidents molt greus, i crec que tots tenim en ment, 
doncs, l’últim, que és el d’Iqoxe, en el que, precisament en aquest Parlament, s’està 
fent una comissió d’investigació.

Però hem de ser curosos de com diem les coses. Perquè si llegim la proposta de 
resolució, a l’exposició de motius, algú que no sigui de la zona pot pensar que més val 
ni acostar-s’hi, a la zona. I com he dit, la primera font d’ingressos de les comarques de 
Tarragona, precisament, és el turisme, eh? Es parla... Bé, clar, si hem d’anar allà i hem 
de tenir l’olor de gas, els ous podrits, l’aigua pot estar contaminada..., i a més a més, hi 
ha molt més percentatge de casos de càncer que en un altre lloc, doncs, home, potser 
buscar altres destins turístics, no? Per tant, hem de ser curosos en com diem les coses. 

Es demana un estudi epidemiològic, però ja se n’avança el resultat. Parlen, en 
aquesta proposta de resolució, d’un nombre elevat de casos de càncer i ho vincu-
len amb l’activitat química. Voldríem saber, amb quines dades fan aquesta afirma-
ció; perquè si evidentment hi ha aquestes dades, hi ha aquestes evidències, doncs, 
potser aquesta proposta no hauria de ser de fer un estudi, no?, epidemiològic, sinó 
que s’haurien de propo sar algunes mesures molt més ja encaminades a evitar que la 
població emmalalteixi. 

Sabem que s’han fet estudis epidemiològics, s’han fet a través de la Universitat 
Rovira i Virgili, que està fent una feina important de sinergia amb la indústria quími-
ca i els seus efectes i una tasca important d’investigació. I això no és menor i crec que 
ho hem de posar en valor. I, a la vegada, també es va crear el 2006 l’Observatori de 
Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, precisament per avaluar el risc per a la 
salut relacionats amb el medi ambient i conèixer millor l’estat de salut de la població.

I també comptem, tal com s’ha dit, a partir del 2015, amb la Taula de Qualitat de 
l’Aire del Camp de Tarragona, que es va crear en aquest Parlament, com deia, el març 
del 2015. Per tant, tenim ja un mecanisme de control, un mecanisme on s’asseuen tots 
els implicats i parlen i hi ha un traspàs d’informació respecte la indústria química 
i els seus efectes en el medi i en les persones. Hem vist que el Grup de Junts per Ca-
talunya ha presentat una esmena, que sembla que ha estat acceptada pel proposant de 
la proposta de resolució. I, per tant, nosaltres hi donarem suport, també, en aquesta 
proposta de resolució. Ens sembla bé tot el que sigui poder conèixer, poder tenir més 
coneixement de la situació en la que vivim; viuen i vivim les persones a l’entorn de la 
indústria química.

Per tant, jo crec que és positiu. Ara caldrà veure com es trasllada aquesta propos-
ta que avui aprovarem aquí, sembla. I com es trasllada a la taula. I com es vehicula 
i com es fa efectiva, no?, perquè una cosa són les, diguem-ne, declaracions d’inten-
cions i l’altra és el que realment s’acaba executant.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputada. Ara prosseguiríem amb el Grup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula, diputada.

Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia. Nosaltres hi donarem suport. És una qüestió que hem portat diverses 
vegades al Ple, no només en aquesta legislatura, sobre una necessitat d’anàlisi, no? 
Lligada, igualment –abans debatíem una proposta de resolució en aquest mateix sen-
tit–, a la necessitat de conèixer què respirem. I, al Camp de Tarragona és una qüestió 
de dret, no?, és una qüestió de que els ciutadans, els veïns i les veïnes del Camp de 
Tarragona, necessiten saber què respiren. I precisament un estudi d’aquestes carac-
terístiques el que posa sobre la taula és estudiar la salut d’un grup d’humans, d’un 
grup de veïns i veïnes per poder fer polítiques púbiques vinculades a la salut, que 
responguin a les seves necessitats, veient quines són les causes de les afectacions, si 
és que hi són; si és que aquests càncers..., si és que hi ha una causa, hi ha una cons-
tant epidèmica en un territori en concret.
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Evidentment, s’han fet crítiques al plantejament de la PR, per la seva part expo-
sitiva, però és que si hi ha una demanda popular, que hi és –la gent de Cel Net, de 
Tarragona, fa temps que ho demana–, hi ha una demanda i una emergència com la 
que vivim, pel que fa a allò que respirem, s’ha d’estudiar i s’ha d’estudiar de forma 
independent. Perquè, d’estudis n’hi han, ja se n’ha parlat. Hi ha estudis que no te-
nen en compte –i també hi ha molts expertes que ho han dit–, doncs, els pics de la 
contaminació. És a dir, s’ha d’estudiar de forma independent, sense haver de tenir..., 
sense condicionar-ho al que s’ha dit, que és que sí, que pot ser que la major activitat 
econòmica i industrial del Camp de Tarragona sigui altament nociva per a la salut. 
I això potser que passi. De fet, és molt probable que sigui així; però el que no podem 
fer és tapar-nos els ulls davant d’una evidència. No voler-ho estudiar, no?

Per tant, com que hi ha aquesta causa-efecte, o podria... –parlem en condicio-
nal–, podria haver-hi una causa-efecte entre l’activitat química del Camp de Tar-
ragona i la situació de salut dels veïns i veïnes, cal estudiar-ho. Sense apriorismes. 
I tampoc amb l’apriorisme que l’activitat econòmica és molt gran. Perquè llavors ens 
estarem equivocant i estarem fent un molt mal favor a generacions i generacions al 
Camp de Tarragona i a la seva salut.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I ara passaríem al Grup Republicà. Té la paraula, diputat.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, vicepresident. Bé; respecte a aquesta proposta de resolució, nosaltres 
també compartim l’esmena que s’ha presentat. I, per tant, l’acceptació de l’esmena. 
Hi votarem favorablement. Posar en relleu la Taula de Qualitat de l’Aire de Tarra-
gona, del Camp de Tarragona. És una taula amb una alta representativitat; té fins a 
cinquanta-dos membres, intervenen administracions públiques, entitats socials, re-
presentants de l’associació empresarial de la química, representants d’altres sectors, 
econòmics i d’altres associacions empresarials. És una taula molt transversal i per 
això creiem que l’esmena era oportuna, en el sentit que fos la mateixa taula que ja 
està desenvolupant tasques en aquest sentit, doncs, qui també en faci la valoració, 
sobre aquest estudi. 

El mateix Ajuntament de Tarragona també ha impulsat un estudi. I, per tant, tam-
bé està analitzant aquestes qüestions i ho està fent en profunditat, perquè és una de 
les seves principals preocupacions. És una de les principals preocupacions, també, 
del Govern tarragoní. Per tant, estem d’acord amb que, quan hi ha aquesta petició, 
doncs es pugui analitzar. I també estem d’acord amb que aquestes anàlisis han de 
ser sense cap tipus d’apriorisme i sense cap tipus d’influència. Hi estem d’acord, per-
què aleshores hi hauria un biaix sobre l’estudi, i allà on s’hi vol posar rigor científic 
i empíric, no hi seria, precisament per culpa d’aquest biaix.

D’altra banda, també és una evidència que aquesta proposta de resolució, en la 
seva part expositiva incorpora elements d’alarmisme que no compartim. Perquè no 
es pot assegurar en dos paràgrafs, en els termes en què s’assegura, i pràcticament es 
dona com a veritat paradigmàtica una situació. I molt més, enfocant des del redactat, 
que hi ha..., els veïns diuen o els veïns expliquen. 

Bé, per això és important fer l’estudi, eh? I per això és important que, quan hi ha 
una petició d’aquestes característiques, doncs, es pugui treballar i es pugui aprofun-
dir i es tinguin dades empíriques. I, per tant, amb aquest rigor es puguin aplicar les 
polítiques públiques necessàries per tal de millorar les condicions, eh? 

Per tant, donarem el vot favorable a la proposta de resolució.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Doncs, com que el grup proposant ja s’ha posicionat 
sobre l’esmena, passarem a la votació.

Per tant, punt 8 de l’ordre del dia, vots a favor? 
(Veus de fons.) D’acord, perdó..., unanimitat. Queda votat favorablement.
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Proposta de resolució sobre el mal estat de l’aigua a la desembocadura 
de la riera del Vendrell

250-01109/12

D’acord. Doncs, ara passaríem a la Proposta de resolució sobre el mal estat de 
l’aigua a la desembocadura de la Riera del Vendrell, el punt 9. I té la paraula el grup 
proposant, Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Tornaré a ser molt breu, perquè és una proposta de re-
solució molt simple. Estem parlant de la riera de la Bisbal, que té un règim torrencial; 
a vegades hi baixava aigua; a vegades, no. I ara, el que fa és de desembocadura d’una 
depuradora. I això ha fet, òbviament, que hi hagin situacions de qualitat de l’aigua 
que no són acceptables. Per tant, el que proposem és realitzar un estudi sobre l’estat 
de l’aigua i una taula de treball entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ajuntament, per 
tal de trobar solucions al tractament que se li ha de donar.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Doncs, ara passaríem al Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula, diputat.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, sobre esta PR..., sí que es sencilla, pero no habla sobre un problema senci-
llo. Parte del problema viene, también, por..., no sé si..., para los que no conozcan la 
zona, esta riera está atravesada por una carreterita pavimentada que, hasta hace muy 
poquito tiempo, no permitía que el flujo del agua pasara con total normalidad. Y ha-
bía encharcamientos, mosquitos, malos olores. Recientemente, se ha hecho una inter-
vención por parte del ayuntamiento, canalizando el agua por debajo del pavimento y 
parece que parte, al menos, de esta problemática se ha corregido. De todas maneras, 
un estudio del estado del agua en la desembocadura es correcto, es correctísimo. Pero, 
a nuestro modo de ver, insuficiente, porque tampoco se pide un control periódico. 

Creo que debemos exigir la gestión de la depuradora, o sea, una máxima exigencia 
al ACA para evitar fugas, problema de fecales y la gestión del agua depurada desde el 
punto de vista medioambiental. En el segundo apartado se pide una taula de treball, 
con el ACA y el Ajuntament del Vendrell. También vemos que es correcto, pero vuel-
ve a ser insuficiente, porque se debería crear un acuerdo de custodia sobre la Riera de 
la Bisbal y mejorar el aprovechamiento de esta agua reciclada, para no transformar 
una riera que, de manera natural es estacional, en un río con un caudal constante, 
aunque sea bajo, pero casi casi que es constante. Por lo tanto, creo que apoyaremos la 
propuesta, pero es claramente insuficiente al problema real que hay en esta riera de 
la Bisbal.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula la diputada del Grup Socialistes.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Bé; nosaltres..., molt breument, per demanar votació separada dels dos 
punts. Perquè el primer punt, evidentment, ens sembla totalment correcte; demanar 
un estudi de l’estat de l’aigua, doncs, això sempre és positiu. 

Però el segon punt, entenem que és extemporani, perquè realment, tant l’ajun-
tament..., aquí ja s’està treballant conjuntament ajuntament i ACA per fer aquestes 
obres que comentava el portaveu del Grup de Ciutadans, no? Que s’han fet fa molt 
poc, de fet, encara no està del tot acabada l’obra, i ja s’ha fet aquest pas de l’aigua 
soterrada. Per tant, s’ha eliminat bona part de la problemàtica que hi havia. Per tant, 
creiem que, sobre aquest punt ja s’hi està treballant, conjuntament, ajuntament i ACA. 
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I per tant, entenem que no és necessari que es faci una taula quan hi ha aquest treball 
conjunt.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Tindria la paraula el Subgrup Parlamentari CUP - Crida Cons-
tituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Simplement per anunciar que hi votarem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. Llavors, el Grup Republicà té la paraula.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies. En tot cas, per anunciar el vot favorable dels dos punts. Pel que fa al 
primer, es demana un estudi de l’aigua. Com comentava el senyor Domínguez, és 
una situació que és complexa atès..., per un element, diguem-ne, que el problema no 
es genera a l’estació, pròpiament a l’estació depuradora, que és l’estació depuradora 
que agafa les aigües de la Bisbal, Albinyana, Santa Oliva i Banyeres, sinó que el 
problema són els 15 quilòmetres de distància que hi ha, entre la depuradora i la de-
sembocadura. És en aquests 15 quilòmetres on es produeixen, on es poden produir, 
tot i que no està comprovat. I s’estudia, eh? Vull dir, que algú demanava un estudi, i 
s’està estudiant i s’estudia, per part del Govern de la Generalitat. No s’han detectat 
abocaments, però sí que és veritat que és una zona amb molta pressió des del punta 
urbanístic i industrial, i s’hi aboquen altres tipus d’aigua, que són aigües usades. Per 
tant, no vol dir que siguin brutes, però que, evidentment, no surten amb la puresa. 

Sí que és veritat que el Govern de la Generalitat està estudiant i preveu, diguem-ne, 
que aquesta riera entri en el pla de gestió que està fent el Govern de la Generalitat per 
als propers anys. I, en tot cas, el que s’intentarà és estar molt més a sobre de qualsevol 
problema que es produeixi. També és veritat que és una riera on hi desemboquen ai-
gües pluvials que, en el cas, diguem-ne, de grans pluges també provoquen sobreeixi-
ments i, a vegades, s’hi aboquen altres elements no depurats. I això és el que provoca 
que la riera tingui una mala qualitat o una baixa qualitat de l’aigua. Però que, en tot 
cas, és un element que s’hi està treballant.

I, pel que s’apuntava a la segona proposta, la taula de treball, creiem que, tot i 
que és veritat i ens consta que ja hi ha una comunicació fluida entre el Govern de la 
Generalitat i el Govern municipal, establir-ho amb una taula creiem que no està pas 
malament. I que creiem que és una bona formulació, les taules sempre són un bon 
lloc per dialogar.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. I finalment, tindria la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. El diputat Sanglas ho ha explicat perfectament ara fa un mo-
ment. La qüestió principal és la distància que hi ha entre la depuradora i el mar, en-
tre la depuradora i la desembocadura. Perquè abans, d’alguna manera, s’ha posat en 
qüestió la hipotètica mala qualitat de l’aigua a la sortida de l’EDAR i això no és així. 
A la sortida de l’EDAR –l’EDAR, vull dir l’estació depuradora d’aigües residuals–, 
l’aigua verifica tots els estàndards establerts, fins i tot més, perquè hi ha un sistema 
terciari en aquesta depuradora. Ara bé, aquests 15 quilòmetres fan que la probabi-
litat, per dir-ho així, que succeeixi alguna anomalia, augmenti, eh? Això no vol dir 
que hagi de succeir, però sí que pot ser. 

Quines són? S’ha dit anteriorment: clar, els sobreeiximents, producte d’aiguats in-
tensos, quan ja no es pot més, quan les canonades no poden més, sobreïx i va cap a la 
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riera; o bé els hipotètics abocaments incontrolats dels quals, per ara, no se’n té cons-
tància però que, tot i així, doncs, per exemple, s’ha incorporat un nou punt de mostreig 
a la confluència del torrent del Lluc amb la riera de la Bisbal, per tenir més control. 
Per tant, continuar en aquesta línia sembla que és el més aconsellable, evidentment. 

Per tant, la creació d’una taula de treball entre l’ACA i l’ajuntament és una mesu-
ra en la bona direcció, que potencia les reunions que ja s’han tingut. A més, tenim 
present que el 2021 s’ha de fer una revisió del Pla de gestió del districte de la conca 
fluvial de Catalunya, on hi consta la conca de la riera de la Bisbal. Per tant, donarem 
suport a aquesta proposta de resolució.

Gràcies, president.

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. Per tant, passaríem a la votació, entenent que votem la 
proposta de resolució de forma conjunta.

Vots favorables?
Molt bé; doncs, s’aprova per unanimitat.
Llavors, ara passaríem al punt 10 de l’ordre del dia... (Veus de fons.) Posposat, d’acord. 

Llavors les dos... (Veus de fons.) Sí, cert, molt bé. Doncs, què són, 2 i 3 conjuntament?

La lletrada

No.

El vicepresident

No, separats. (Veus de fons.) D’acord, 2 i després el 3; molt bé.

Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius 
amb els bous com a protagonistes

250-00960/12

Doncs, ara passaríem al punt 2 de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre 
els correbous i els actes festius amb els bous com a protagonistes, proposada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula, diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Vam presentar aquesta proposta de resolució, jo crec que al se-
tembre, a l’espera del debat que hi va haver sobre la prohibició dels correbous i que 
aquest Parlament iniciés, doncs, la tasca legislativa de posar aquest tema sobre la 
taula. Com que encara no s’ha produït aquest debat, entenem que la proposició se-
gueix tenint legitimitat, que és: mentrestant, entenem que hi ha d’haver un segui-
ment de l’activitat dels correbous més rigorós del que tenim fins ara i una recollida 
d’informació més rigorosa del que s’ha tingut fins ara, que ens permeti, també, orde-
nar el debat, que ens permeti tenir més dades sobre l’activitat dels correbous.

El primer que volia dir és que, òbviament, això no substitueix la necessitat de te-
nir un debat sobre el futur dels correbous en aquest país; però sí que volíem, doncs, 
crear una memòria anual que recollís alguns elements que, per nosaltres són impor-
tants, com els fons públics destinats a finançar activitats amb correbous, el nombre 
de persones ferides, el nombre de braus morts, d’expedients tramitats. O l’inventari 
de les activitats que utilitzen correbous. I, per tant, la proposta bàsicament és la de 
generar aquesta memòria anual.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, también seré muy breve. En la misma exposición de la proposta de reso-
lució cita 450 correbous o actividades equivalentes. Y cita el accidente de Vidreres 
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y el de Cardona, con diecinueve heridos en el primero, un toro abatido..., y se pide 
una memoria anual. Hasta aquí, yo lo encuentro perfecto. Es que tenemos que saber 
qué es lo que ocurre en nuestro territorio. Y en esta memoria anual se pide que se 
incluyan las actividades, el número de expedientes, la modalidad que se hace, los 
fondos públicos destinados, las personas heridas, los toros abatidos...

Bueno, y yo echo en falta, por ejemplo, si se da cumplimiento a la normativa vi-
gente, sí o no; si hay sanciones, sí o no; existe o no existe control de esta actividad; hay 
inspecciones o no... Falta, también, en esta memoria, incluir la inversión total, no solo 
la pública, sino la privada; el número de asistentes, no solo los heridos, sino cuanta 
gente asiste a estos actos. No es lo mismo que vayan tres personas y se hieran cuatro; 
que no que vayan cinco mil y se hiera uno, es que no es lo mismo. Y el impacto econó-
mico. No habla para nada del impacto económico en el municipio, directo o indirecto. 

Y muchos otros términos. Yo creo que, haciendo una memoria anual realmente 
completa es como podremos valorar si realmente esta actividad estará bien regula-
da o no, si hace falta cambiar la normativa o no. I, sobre todo, si está correctamente 
inspeccionada, si no tenemos una normativa que nadie supervisa si se cumple o no 
se cumple. Eso es lo que a mí me preocupa. No sé si hay irregularidades o malas 
prácticas; que también debería incluir esta memoria. Si las sanciones previstas son 
efectivamente disuasorias de estas malas prácticas, etcétera. 

Si no, hacer esto, una memoria anual solamente diciendo que hay tres heridos y 
un toro muerto y que se han gastado tantos dineros, yo creo que es totalmente inser-
vible, es poco útil. Por lo tanto, yo pediría que, aunque no salta en la PR –y también 
es culpa nuestra, porque no hemos hecho enmiendas– es que se haga una memoria 
anual realmente completa.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara passaríem al Grup de Socialistes i Units per Avançar. Té 
la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Com deia el diputat proposant, aquest és un debat pendent, el dels correbous. 
S’haurà de fer algun dia, en seu parlamentària, amb tots els actors. I, per tant, com 
que la proposta de resolució va en una altra direcció, nosaltres li donarem suport, 
no?, és començar a recopilar dades de cara al debat, que jo crec que sí que en algun 
moment s’haurà de produir.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Passaríem ara al Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Nosaltres també hi donarem suport. Dir que, com ja s’ha dit, és una proposta de 
resolució una mica de mínims, perquè és evident que és un debat que se’ns ha posat 
sobre la taula com a diputats i diputades durant aquesta legislatura, més d’una vega-
da, per part dels diversos col·lectius, que no només fruit... Fruit de l’accident de Vi-
dreres va desencadenar moltes propostes i se’ns va interpel·lar per tenir el debat sobre 
l’excepció que tenen els correbous i algunes activitats tradicionals amb bous a Ca-
talunya, no?, sobre l’excepció que té la llei que va portar-nos a la prohibició de les..., 
«corrides de toros» –bé, no sé com es diu de forma correcta, ara mateix. De braus, 
les curses de braus.

I, per tant, això és una qüestió que serà central, no només en la futura i probable 
campanya electoral que vindrà aviat, sinó en la propera legislatura. Crec que aquesta 
legislatura ja no hi som a temps, d’entrar a tocar aquesta llei, però serà una qüestió 
central. Aquests estudis anuals, aquestes memòries poden ser interessants per dur-ho 
a terme, però és evident que és una qüestió que cal que entomem amb el mateix rigor 
i, si pot ser, amb un major consens del que ja vam entomar la de les curses de braus.
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El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputada. Ara tindria la paraula el Grup Republicà.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Ja avançar que, des del Grup Republicà també donarem su-
port a aquesta proposta de resolució. I, en tot cas, comentar que moltes de les dades 
que es demanen en els punts d’esta proposta de resolució estan recollides, ja que els 
ajuntaments no només passen estes dades, en este cas, a les delegacions del Govern 
dels diferents territoris on se celebren estos actes de correbous, sinó que, a més a 
més, també el departament competent, en este cas lo Departament d’Interior, que és 
qui té les competències per a recollir moltes de les coses que es demanen ací, tam-
bé ho notifica. I, per tant, són uns informes que cada any, a més a més, s’han de fer.

Però, en tot cas, és bo que també es faça, que se sàpiguen i que la gent també ho 
coneguem. I totalment d’acord amb que cal, també, anar abordant el que és el debat. 
I sobretot, que siga un debat on s’escoltin totes les parts. I sobretot, també, en este 
cas, el territori.

Res més, moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. I ara, per finalitzar, tindria el torn el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé, bon dia a tots. Gràcies, president. I també contenta, com han dit els companys, 
de trobar-nos aquí, que no et piqui Amazon a la porta enmig d’una comissió, no passi 
el gat per l’ordinador..., bé, totes aquelles coses que ens han passat aquests dies.

Bé; nosaltres també votarem a favor d’aquesta petició d’informació, com ja s’ha 
dit també, per part de la meva companya Irene Fornós, perquè, com ha explicat ella, 
són dades de les quals ja es disposa, la major part de les dades que es comenten, en 
els informes que fan les delegacions del Govern. 

Sobre el debat, no hi entrarem avui, però sí que volem deixar clara l’empatia i 
la preocupació de Junts per Catalunya per respectar totes aquestes tradicions tan 
arrelades a la nostra terra, en especial a les Terres de l’Ebre. I també conscients i 
escoltant tots els grups animalistes. Crec que, tant nosaltres com el Grup Republicà 
ens hem reunit en nombroses ocasions amb totes dues parts per intentar arribar a 
un punt d’equilibri que les respecti totes dues. I, per tant, aquest debat, doncs, quan 
toqui, l’encararem.

Això no treu que hi hagi transparència, transparència en totes aquelles coses que es 
fan i, per tant, també aquestes festes tradicionals. I que totes aquelles dades que es de-
manin es puguin fer públiques. Per tant, com ja hem dit, doncs, votarem a favor d’aques-
ta petició d’informació.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Així doncs, passaríem a la votació.
Vots favorables?
Molt bé; doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la consideració de l’estació de vigilància 
atmosfèrica de Juneda com a estació de mesurament de l’impacte 
industrial i del trànsit

250-00965/12

I ara sí que passaríem a la darrera proposta de resolució d’aquesta sessió, que és 
el punt 3 de l’ordre del dia i que és la Proposta de resolució sobre la consideració de 
l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda com a estació de mesurament de l’im-
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pacte industrial i del trànsit. Grup proposant, Catalunya en Comú Podem. Per tant, 
té la paraula el diputat Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Seré molt breu. Moltes vegades parlem de la qualitat de l’aire, de 
la contaminació a les grans ciutats i a la conurbació metropolitana de Barcelona i 
de Tarragona, com hem parlat avui. Però també volíem posar de manifest que hi ha 
zones rurals on també tenim problemes de contaminació atmosfèrica, com passa a 
la comarca de les Garrigues i com passa a Juneda. 

En aquest cas, tenim una estació de vigilància atmosfèrica que està determinada 
com a rural i que, per tant, només mesura l’ozó troposfèric, els òxids de nitrogen i 
les micropartícules. I el que demanem és que s’ampliï aquest mostreig de partícules 
que fa, per incloure els òxids de sofre, els compostos orgànics volàtils, els elements 
precursors de l’ozó i les partícules en suspensió.

Dir que acceptem les dues esmenes, tant la del punt primer com la del punt ter-
cer que ens han fet el Grup de Junts per Catalunya i el Grup Republicà i agrair-los 
la presentació de les esmenes.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Llavors, com que hi ha esmenes dels grups parlamentaris, pas-
saríem ara al posicionament del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que tin-
dria la paraula. (Veus de fons.) Ai, disculpi, del Grup Republicà. Té la paraula. 

Jordi Albert i Caballero

Bé; el nostre posicionament al respecte..., agrair primer al diputat Ferro que hagi 
manifestat la seva acceptació de les esmenes. En qualsevol cas, és evident, doncs, 
que, amb l’actual normativa, la Directiva europea, la 2008/50, i també el Reial de-
cret 102/2011, un reial decret que també es va modificar l’any 2017, doncs, estipulen 
ja quines són les mesures que s’han de prendre en cada un dels territoris. I també en 
base al nivell d’ocupació, al nivell de pas i de diferents indicadors que fan que hagin 
de prendre’s unes mesures determinades d’alguns elements atmosfèrics i ambientals.

Per tant, en aquest sentit, hem presentat aquesta esmena, una esmena que va en la 
línia de l’estudi a partir dels resultats que s’obtinguin. I, per tant, si aquests resultats, 
doncs, queden insuficients o es considera que s’hauria d’incorporar un paràmetre di-
ferenciat respecte a aquesta unitat, aquesta estació de vigilància de Juneda, doncs, 
que es pugui incorporar. 

Respecte al segon punt, nosaltres sí que no hi estaríem d’acord, perquè sí que és 
cert que ha de ser, al final, la normativa, qui hagi de regular això, però, en qualse-
vol cas, és una estació..., és cert, el mateix diputat Ferro ho ha manifestat en la seva 
exposició, que ens hem de preocupar també de l’àmbit rural. I que aquesta estació, 
en efecte, està situada en aquest àmbit. I, per tant, caldria incorporar modificacions 
normatives i legislatives per tal de poder incorporar altres elements; que, d’altra 
banda, en concret, al diòxid de sofre, doncs, no li caldria cap altre punt de mesura-
ment o també altres aspectes com el del benzè, que tampoc li caldria un nou punt 
de mesurament.

I respecte al punt tercer, estem també..., hem presentat una esmena en la línia, 
doncs..., bé, una línia que tampoc dista gaire de la proposta inicial. Però, en qualsevol 
cas era planificar, doncs, precisament aquest estudi de la caracterització d’aquestes 
partícules PM10. I per tant, doncs, aprofundir en aquesta qüestió. Per tant, demano ja 
votació separada del punt 1 i podem votar conjuntament els punt 2 i 3.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Ara sí, tindria la paraula el Grup de Junts per Cata-
lunya.
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Anna Geli i España

D’acord; gràcies. No vull afegir gran cosa, però agrair al proposant, doncs, que 
ens ha acceptat aquestes esmenes. I certament, segons la normativa europea, com 
deia el company Jordi, i també la Direcció General de Qualitat Ambiental, Juneda 
ja compleix amb aquesta normativa. Per tant, es compleix amb el mínim requerit 
per mesurar, com deia, el diòxid de sofre, benzè i les partícules PM10. I es fa, ja, a 
partir d’aquestes mostres que ja té l’equipament de Juneda, no? I que, a més a més, 
n’hi ha més. Hi ha la de..., a les Terres de Ponent, que és la número 14, es fa per di-
ferents àrees, doncs aquí ja n’hi ha tres més, o tres en total, que serien la de Lleida i 
la dels Torms, no? Aquestes partícules de vigilància també es mesuren amb unitats 
mòbils, no? 

I també, com apuntava abans el meu company Pep Puig, hem de valorar també 
les noves tecnologies de mesurament, com poden ser, doncs, les aplicacions, no? 

Però bé, agrair, com deia al començament, l’acceptació de les esmenes i votarem 
separadament l’altre punt.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Ara tindria la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Hoy lo que nos proponen en Juneda..., Juneda, pues, tiene un 
clima un poco..., unas peculiaridades, a veces da unos picos de ozono troposférico 
que son un poco extraños. De hecho, ya la dirección general más de una vez ha en-
viado a Juneda un laboratorio de estos ambulantes, para medir bien bien qué es lo 
que pasa ahí. Y lo que nos proponen es bueno, pues, que se haga fijo, que esté cons-
tantemente allí, que haya un análisis más exhaustivo de la calidad del aire. Y a noso-
tros nos parece correcto. Todo lo que sea disponer de más información, pues, puede 
ser luego utilizado de una manera beneficiosa, no como fin en sí mismo, sino como 
medio de corregir qué es lo que está pasando en aquella zona, que, efectivamente, 
el mundo rural también existe y también tiene sus problemas de contaminación que, 
desde aquí tenemos la obligación de dar respuesta.

Nosotros votaremos, lógicamente, a favor de esta propuesta. Todo lo que sea am-
pliar información, pues bendito..., bienvenido sea. Y luego, el uso que hagamos de 
esa información, pues será nuestra responsabilidad.

Gracias.

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. Ara passaríem al Grup Socialistes i Units per Avançar. 
Té la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; una breu intervenció per explicar el vot positiu del Grup Parlamentari Socia-
listes, perquè a tot el que sigui disposar d’informació per poder corregir activitats o 
actuacions, al nostre grup sempre el trobaran a favor. I, per tant, donarem suport a 
aquesta proposta de resolució en tots els seus punts.

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. I, per finalitzar, el Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Simplement per anunciar que hi donarem suport.

El vicepresident

Molt bé, perfecte. Així doncs, passaríem a la votació. I, pel que he entès, es po-
dria votar conjuntament el primer punt i el tercer... (Veus de fons.) Ah, sí, el primer 
i el tercer, conjuntament. I després, votarem el punt segon. Molt bé.
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Doncs passem a la votació del punt primer i el punt tercer.
Vots favorables?
Molt bé, doncs, aquests dos punts queden aprovats per unanimitat.
I el punt segon.
Vots favorables?
Sí; vot a favor de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú 

Podem, Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent.
Vots negatius?
Hi voten negativament Junts per Catalunya i Grup Republicà.
Per tant, com que hi ha un empat, i segons la ponderació, aquest punt queda re-

butjat per 66 contra 65 vots.
Molt bé. 

Sol·licituds de compareixença acumulades de Lluís Ridao i Martín, 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua

356-00704/12 i 356-00708/12

Doncs ja passaríem a les sol·licituds de compareixença que, donat que n’hi havia 
algunes que s’havien suprimit... Quedaven la 17 i la 18. Per tant, passarem primer 
a la 17, que és la sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua...

Lucas Silvano Ferro Solé

Perdoni’m, són la mateixa, la 17 i la 18...

El vicepresident

Són la mateixa. Per tant, les substanciem conjuntament. I són proposades pel 
Grup..., bé; la primera pel Grup Socialistes i Units per Avançar i la segona pel Grup 
Catalunya en Comú Podem. No sé si volen posicionar-se sobre... (Pausa.) No?

Doncs, les votem directament.
Per tant, vots a favor?
Molt bé, doncs, queda aprovada per unanimitat.
I amb això, doncs ja hauríem acabat l’ordre del dia d’avui. 
Per tant, queda closa la comissió i s’aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i quatre minuts.
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