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SESSIÓ NÚM. 3

La sessió s’obre a les deu del matí i deu minuts. Pre-
sideix el Sr. Montanya i Mías, acompanyat de la vice-
presidenta, Sra. Font i Montanyà, i del secretari, Sr.
Llena i Cortina. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Muro i Bas.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Batalla
i Siscart, Sr. Espadaler i Parcerisas, Sr. Micaló i Aliu,
Sr. Puigdomènech i Cantó, Sr. Rull i Andreu i Sr. San-
cho i Serena, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra.
Carrera i González, Sr. Labandera Ganachipi, Sr. Pu-
jol Badà i Sr. Roma i Cunill, pel G. P. Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi; Sra. Cid i Pañella, Sr. Estradé i Pa-
lau i Sr. Vendrell i Segura, pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Sr. Llobet Navarro, pel G.
P. del Partit Popular de Catalunya, i Sr. Bosch i Mestres
i Sra. Clavell Nadal, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge, Sr. Salvador Milà i Solsona, acompa-
nyat de la secretària general, Sra. M. Genoveva Català
Bosch, i del secretari d’Habitatge, Sr. Ricard Fernández
Ontiveros.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió de Política
Territorial amb el conseller de Medi Ambient i Habitat-
ge per a informar de les línies d’actuació del seu De-
partament (tram. 355-00004/07). Conseller del Depar-
tament de Relacions Institucionals i Participació. Sessió
informativa.

El president

S’obre la sessió.

Donem la benvinguda al conseller de Medi Ambient i
Habitatge, honorable Salvador Milà, així com al seu
grup d’assessors o acompanyants.

Sessió informativa amb el conseller de
Medi Ambient i Habitatge per a infor-
mar de les línies d’actuació del seu De-
partament (tram. 355-00004/07)

Passem a l’únic punt de l’ordre del dia. En conseqüèn-
cia..., pel qual informarà el senyor conseller de les líni-
es d’actuació del seu Departament. Quan vulgui, senyor
conseller. Té la paraula.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge (Sr. Salva-
dor Milà i Solsona)

Gràcies. Senyor president, senyors diputats i diputades,
membres de la Mesa, en comparèixer per primera ve-
gada com a conseller de Medi Ambient i Habitatge
davant d’aquesta Comissió, i, per tant, davant del Par-
lament, acompanyat de tots els responsables que con-
figuren l’equip directiu del meu Departament, els vull
manifestar, més enllà del que és el deure legal, el meu
compromís i el del meu equip de mantenir una actitud
de permanent col·laboració, transparència i lleialtat en-
vers la tasca legislativa, d’impuls i de control del Go-
vern que els correspon.

És per això que, després que ho hagin fet ja la resta de
consellers, em complau sotmetre a l’escrutini d’aquesta

Comissió l’organització, els objectius, els programes
d’actuació i les principals iniciatives legislatives i de
desplegament reglamentari que pretenem impulsar en
la present legislatura.

Com no pot ser menys, aquest programa pren com a
punt de referència el desenvolupament i concreció de
l’Acord de govern d’esquerres i catalanista que en el
seu apartat quart marca les línies que han de regir la
nova política ambiental, amb el repte d’impulsar nous
instruments d’acció transversal i de participació ciuta-
dana. Perdó..., hauria d’haver-hi una... (Pausa.) Bé, de
totes maneres se’ls deu haver lliurat una reproducció
de la presentació en PowerPoint i un resum de les ac-
tuacions... Esperem que, si s’arregla el tema de la pan-
talla, puguin anar-ho seguint, per fer menys feixuga la
intervenció. Posteriorment, també, els farem lliurament
del text íntegre del document preparat, que és més ex-
tens encara, que ja ho serà prou, que la intervenció que
faré oral..., però perquè hi puguin tenir més referències.

Vaig seguint. Espero que es pugui recuperar, perquè
crec que... Amb el permís del senyor president... (Pau-
sa.) El bloc competencial del Departament el trobaran
en el Decret 296/2003, de 20 de desembre, i el primer
repte ha estat, naturalment, dotar el Departament d’una
estructura i mitjans humans i materials que ens perme-
tin abordar aquesta fase inicial de posta en marxa del
nou Govern, amb la voluntat de donar ràpida resposta
a les moltes tasques encomanades i a les expectatives
suscitades, que, ben segur, un cop hàgim anat recollint
les experiències, s’haurà d’ajustar i a mig o llarg termini
redefinir.

Com deuen saber, la primera novetat d’aquest Departa-
ment és que integra, per primera vegada, les competèn-
cies de polítiques ambientals i d’habitatge. En paraules
del president de la Generalitat en fer la presentació par-
lamentària del nou Govern, es diu que «en aquest De-
partament es concentren dues de les prioritats centrals
del nostre Acord de govern».

Aquesta integració de polítiques ambientals i d’habitat-
ge sota una mateixa responsabilitat politicoadminis-
trativa posa al nostre entendre de relleu la interrelació
entre polítiques de sostenibilitat, desenvolupament eco-
nòmic i cohesió social, i té precedents en estructures
organitzatives d’altres països, com per exemple Fin-
làndia.

Breument els exposaré quina és aquesta estructura del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els serveis
centrals del Departament estan dirigits per la secretària
general, la senyora Genoveva Català, que m’acompa-
nya, i d’ella depenen quatre direccions generals: la Di-
recció General de Serveis, de què és titular el senyor
Enric Oltra, que gestiona els més de 1.406 treballadors
adscrits als serveis centrals del Departament, als quals
cal afegir l’important capital humà que treballa en les
empreses públiques i agències adscrites al Departament
en els diferents camps especialitzats que després veu-
rem; la Direcció General de Qualitat Ambiental, sota la
responsabilitat de la senyora Maria Comellas, que tam-
bé ens acompanya; la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat, que està sota la direcció del
senyor Jordi Cañas, i la Direcció General de Medi Na-
tural, dirigida pel senyor Ramon Luque, que també es
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troba avui entre nosaltres, i que engloba les anteriors
direccions generals de Boscos i Biodiversitat, de Pre-
venció de Riscos en el Medi Natural i d’Activitats Ci-
negètiques i Pesca Continental. Amb aquesta integració
hem volgut posar de manifest la necessària gestió inte-
grada de tots els rics i diversos elements que conformen
el nostre patrimoni natural, i la necessitat de protegir i
incrementar-ne la biodiversitat.

La gestió mediambiental, que és la primera part de la
meva intervenció, la direcció i coordinació de la qual
correspon a aquest Departament, no s’esgota, però,
amb l’estructura administrativa, sinó que, com bé sa-
ben, i en raó de la singularitat i rellevància de les ma-
tèries, s’articula també a través d’un seguit d’agències
i empreses públiques, amb l’objectiu, que aquest Go-
vern vol mantenir i incrementar, de dotar-les d’autono-
mia, eficiència, obtenció de recursos propis i major par-
ticipació dels sectors socioeconòmics interessats, i
també de les administracions locals i territorials que hi
comparteixen responsabilitats i competències.

Aquestes són, com deuen recordar: l’Agència Catala-
na de l’Aigua, el nou director de la qual és el senyor
Jaume Solà; l’Agència de Residus de Catalunya, el nou
director de la qual és el senyor Manuel Hernández;
l’Aigües Ter - Llobregat, la direcció de la qual es reno-
varà més endavant; el Servei Meteorològic de Cata-
lunya, el nou director del qual és el senyor Joan Pallisé;
el Centre per l’Empresa i el Medi Ambient, per a la di-
recció del qual es designarà properament el senyor Ar-
mand Viaplana; Forestal Catalana, la direcció de la qual
també es reestructurarà properament, i el Centre de la
Propietat Forestal, que per les seves especials funcions
i configuració organitzativa és dirigida a partir de pro-
cessos electius entre el mateix sector, que properament
també s’hauran d’impulsar.

En raó de l’assignació de les competències en matèria
d’habitatge, hem configurat en el Departament la nova
Secretaria de l’Habitatge, amb rang orgànic de secreta-
ria general, sota la direcció del senyor Ricard Fernán-
dez, que també ens acompanya, i sota la seva depen-
dència es troba la Direcció General de l’Habitatge, de
què es responsabilitza la senyora Carme Trilla, que
igualment està avui entre nosaltres. A aquesta Secreta-
ria de l’Habitatge, se li adscriu l’empresa pública Ad-
ministració, Promoció i Gestió, la coneguda com a
Adigsa, que saben que s’encarrega de la gestió i conser-
vació del patrimoni públic de l’habitatge, el nou res-
ponsable de la qual serà el senyor Miquel Bonilla.

Són aquests òrgans, i a través del conjunt de les perso-
nes que els conformen, les que he tingut el plaer de pre-
sentar-los avui, que hauran de desenvolupar les línies
d’actuació que tot seguit detallaré.

Abans, però, voldria fer una petita referència a la dota-
ció pressupostària del Departament, per deixar constàn-
cia que l’any 2003 el pressupost de despesa, inclosos
els organismes públics adscrits, va ser de 904 milions
d’euros, amb un increment del 7 per cent respecte a
l’any anterior. D’aquest import total, un 10,6 va ser ges-
tionat directament pel Departament, mentre que, signi-
ficativament, el 89,3 és gestionat per les empreses i
agències públiques adscrites, essencialment l’ACA, que
gestiona ella sola el 62 per cent. La Direcció General de

Medi Natural gestiona el 46 per cent d’aquest 10,6
abans esmentat.

Per exposar quines seran les línies d’actuació del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge per a aquest
període legislatiu, prendré com a eix vertebrador els
diferents vectors que fonamenten l’àmbit competencial.
La política de planificació en matèria ambiental es fo-
namentarà en el principi que sostenibilitat i desenvo-
lupament econòmic no són conceptes antagònics ni
excloents; són termes d’una cohesió aparentment ir-
resoluble que han de resultar compatibles si som capaços
de combinar-los encertadament per millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans i generar més equitat i co-
hesió social.

Però per resoldre aquesta equació, necessitem primer
de tot dades correctes, és a dir, una informació fiable i
uns indicadors de seguiment que són el nostre primer
objectiu a assolir. Cal començar a aplicar a Catalunya
la comptabilització dels costos de les activitats produc-
tives sobre el medi i sobre els ciutadans. Hem de conèi-
xer aquesta mesura global de la pressió que exercim
sobre el país i sobre els seus sistemes naturals, conegut
com «petjada ecològica», que en el cas de Catalunya és
de més de set vegades la superfície del territori.

Vull cridar l’atenció en l’interès que hem tingut que el
nostre programa de govern coincideixi amb els plante-
jaments estratègics del sisè Programa marc europeu en
matèria de medi ambient. Els hem adjuntat també un
document en què es recullen..., els farem a mans un do-
cument en què es recullen les principals actuacions del
programa de govern i els seus referents en el Programa
marc europeu.

Pretenem que les seves línies d’actuació prioritària, és
a dir, el desplegament sectorial i temporal, s’ajustin als
objectius i criteris fixats no sols per aquest Programa
marc sinó pel conjunt de directives i compromisos nor-
matius sorgits de l’activitat col·legislativa del Consell i
el Parlament europeus, i que les autoritats estatals, re-
gionals i locals tenim l’obligació de transcriure i apli-
car. I això no sols per imperatiu dels tractats de la Unió,
o per mandat constitucional o estatutari, sinó a partir
d’un convenciment, el que davant del caràcter global
dels problemes i reptes ambientals sols és possible
abordar-los de forma efectiva des d’una perspectiva
global, en un marc de planificació i control de caràcter
supranacional, continental com a mínim –llegeixi’s
Unió Europea ampliada–, l’únic que ens ha de perme-
tre incidir en les estratègies i programes de sostenibi-
litat a escala mundial –Nacions Unides, tractats inter-
nacionals, compromisos, etcètera–, i alhora donar
coherència a les nostres decisions nacionals i locals,
portant a pràctica un dels principis fonamentals de tota
actuació ambientalista coherent: pensar globalment, ac-
tuar localment. I ho farem aplicant també uns principis
homologats de l’acció comunitària, com són els de sub-
sidiarietat, el de participació social, el d’informació, el
de transparència i el de cooperació.

Hi ha àmbits, però, en què entenem –i aquesta és la nos-
tra proposta– que cal reforçar les previsions de l’acord
marc, i així ho farem. Concretament, em vull referir al
foment de la col·laboració amb les entitats ambienta-
listes, perquè les polítiques en matèria ambiental s’han
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de fer des de la concertació amb tots els sectors interes-
sats: els econòmics i socials, les organitzacions no go-
vernamentals i, en general, amb tota la societat civil. I
tots ells en la seva triple dimensió: de generadors, de
demandants i de consumidors de serveis públics.

El segon objectiu és millorar els sistemes d’informació
ambientals disponibles, per a la qual cosa pretenem
simplificar l’accés a la informació ambiental, redactar
el Llibre blanc del medi ambient a Catalunya, que es
presentarà en un termini màxim de divuit mesos, i pre-
sentar a final d’enguany el primer informe complet sobre
l’estat del medi ambient a Catalunya, amb dades, per
exemple, sobre l’acompliment del protocol de Kyoto
per sectors, i amb indicadors comprensibles de la sos-
tenibilitat.

I per últim, és el cas també de les polítiques de suport,
d’incentivació a la implantació i millora de mesures
ambientals a les empreses, a les catalanes en general,
però en especial en aquelles que tenen major incidèn-
cia ambiental, i després parlarem de quines són les pro-
postes concretes.

Volem també avançar, de forma progressiva però amb
fermesa no exempta de certa pedagogia, en l’aplicació
d’un dels principals objectius del programa marc, com
és la internalització dels costos ambientals. Es tracta
que cada cop més tots els processos productius i de ser-
veis comptabilitzin i repercuteixin els costos ambien-
tals, i ho hauran de fer a través de la implantació del
sistema d’anàlisis del cicle de vida dels productes que
tinguin en compte tant les repercussions econòmiques
com les energètiques i les de deposició dels residus.
L’existència d’una regulació de la comptabilitat mer-
cantil que ja preveu la necessitat a partir de determinat
dimensionat de les empreses, de fer públics en el Regis-
tre Mercantil, els comptes ambientals, cal que es con-
verteixi en un costum que respongui a la realitat i, per
tant, cal dotar aquesta comptabilitat de credibilitat, i
que les empreses i les administracions en treguin totes
les lliçons que en resultin.

Igualment, les noves infraestructures hauran de consi-
derar el territori com un servei afectat, i compensar les
pèrdues de valor paisatgístic, de biodiversitat, de con-
nectivitat i d’efecte embornal de gasos hivernacle que
té aquest espai natural.

Una primera proposta que considero significativa és la
creació de l’Institut Català de la Recerca Ambiental.
Creiem que el país necessita un organisme independent
que esdevingui l’autoritat científica i tècnica del país en
matèria ambiental, integrant els equips ja existents de
recerca aplicada a les universitats, a les fundacions, a
les ONG; amb una gran capacitat científica, i un pres-
tigi reconegut que ajudin a prendre decisions impor-
tants en matèries de tecnologies ambientals, d’infra-
estructures, etcètera, obtenint dades dels diferents
vectors i definint indicadors de sostenibilitat, per tal que
puguin formular plans de gestió ambiental en els diver-
sos àmbits sensibles, com poden ser els recursos hí-
drics, els residus, les xarxes energètiques, i que l’exis-
tència d’aquest Institut i el seu caràcter independent
doni garanties als ciutadans i ciutadanes afectats per
qualsevol infraestructura o activitat. És una proposta

que els sotmeto a consideració, i, segurament, elabora-
ció futura.

Volem convertir l’Agenda 21 de Catalunya en un ins-
trument de planificació estratègia ambiental que perme-
ti aportar els elements de participació dels agents soci-
als i locals a la redacció dels plans territorials i sectorials
a què ens hem compromès el Govern, integrar el treball
transversal dels diferents departaments de la Generalitat
establint una comissió Interdepartamental de sosteni-
bilitat, donar un paper real i útil al Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible que ja existeix, elabo-
rar pactes estratègics per a la sostenibilitat en diferents
sectors productius i incorporar els indicadors de sos-
tenibilitat a l’acció de govern. També, doncs, nosaltres
ens hem de fer els nostres propis pressupostos ecològics.

El procés de confecció de l’Agenda 21 de Catalunya ha
de ser, però, molt dinàmic i aportar propostes d’actua-
ció immediata, per la qual cosa ens comprometem que
puguin aportar-se conclusions i propostes a partir de
l’actualització i contrast dels processos d’elaboració,
participació i formulació que s’havien seguit ja fins ara.

Volem incidir en el fet que la sostenibilitat es decideix
sobretot en els sistemes urbans. Per tant, potenciarem
les iniciatives locals dels plans d’acció local per a la
sostenibilitat donant suport, com ara han fet les diputa-
cions, als municipis per facilitar-los la implementació
d’agendes 21 locals.

Establirem un programa d’ajuts a la construcció soste-
nible, i cada departament del Govern hi haurà de fer
actuacions demostratives. Pensem que el sector resi-
dencial i terciari representa més del 40 per cent del con-
sum final d’energia dins la Unió Europea.

Ja hem començat a treballar en la creació de la mesa
sectorial d’empresa i medi ambient, que d’acord amb
els objectius del sisè Programa marc a què m’he refe-
rit, ha d’afavorir l’establiment de programes d’assistèn-
cia a les empreses catalanes per acomplir la legislació
ambiental i fer les reformes tecnològiques correspo-
nents. Proposem que aquesta mesa sectorial estigui
formada per diferents agents econòmics i socials repre-
sentatius del sector industrial català, fundacions cien-
tífiques, agrupacions empresarials, sindicats i ONG que
treballen des de fa temps en la innovació ambiental.

En l’agenda d’aquesta comissió destacarem els aspec-
tes següents, que els sotmetrem. Primer, la col·laboració
en la redacció de l’estratègia catalana contra el canvi
climàtic. Els mecanismes d’acord voluntari amb em-
preses per millorar la seva adequació ambiental. L’im-
puls al sector de les empreses catalanes de medi ambi-
ent cap una major projecció exterior. Fa pocs dies, a
més, la Unió Europea ha donat a conèixer el Pla d’ac-
ció per impulsar les tecnologies ambientals per a la in-
novació, el creixement i el desenvolupament sostenible,
que inclou onze mesures perquè els governs regionals
i els sectors industrials millorin la creació i adopció de
tecnologies ambientals. Aquesta és una oportunitat que
el Govern de la Generalitat vol aprofitar a fons per aju-
dar les empreses en els aspectes d’innovació tecnològica.

En l’àmbit de les tecnologies, el Departament promou-
rà, també, la participació de Catalunya en el programa
comunitari de definició de les millores tècniques dispo-
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nibles, i mantindrà una línia permanent d’informació
sobre el treball de l’Institut per a la Prospecció Tecno-
lògica, i participarà en el programa d’intercanvi d’infor-
mació entre els estats membres de la Unió Europea.

Per avançar en el sistema d’ecogestió i ecoetiquetatge,
els nostres objectius per al 2004-2007 són: incremen-
tar notablement el nombre d’empreses i organitzacions
adherides al sistema de certificació ambiental, sistema
ISO 14001, i el distintiu de garantia de qualitat ambi-
ental i d’etiquetatge ecològic de la Unió; potenciar les
actuacions transversals en matèria de producció i con-
sum de productes i serveis que incorporin criteris am-
bientals.

El Departament s’implicarà decididament en el Pla de
mobilitat sostenible, ja que és el sector transport el
que més pes té en el conjunt de les emissions de gasos que
causen l’efecte hivernacle a Catalunya. El 2001 va ser
el causant del 26,5 per cent de les emissions. Cal, per
tant, desenvolupar urgentment aquest Pla de mobilitat
sostenible de Catalunya que inclogui les mesures més
específiques per a la regió metropolitana de Barcelona
i altres àrees metropolitanes del país, així com per als
grans polígons industrials, en compliment de les previ-
sions que ja es preveuen en la Llei d’urbanisme de Ca-
talunya; Pla en el que treballarem de forma coordina-
da amb els departaments de Política Territorial i Obres
Públiques i de Treball i Indústria, així com amb les ad-
ministracions locals i organitzacions empresarials i sin-
dicals.

Pel que fa a la generació i l’ús de fonts d’energia reno-
vables, ens hem proposat acomplir el compromís euro-
peu d’obtenir el 12 per cent de producció energètica a
través de fonts d’energia renovable, per a la qual cosa
establirem un línia d’ajuts a particulars per a la instal·lació
i monitoratge dels col·lectors solars, amb l’objectiu dels
vuit mil sostres solars a Catalunya, i posarem en mar-
xa el funcionament de la xarxa de centrals d’aprofita-
ment de biomassa, d’acord amb el Pla estratègic fo-
restal de Catalunya.

En l’àmbit de l’energia eòlica, el nostre objectiu és
unificar tota la informació dels diferents departaments
en una única base de dades per facilitar-ne el segui-
ment; iniciar un procés de concertació territorial i social
per revisar el mapa d’implantació de les energies
eòliques a Catalunya en el marc de Consell Assessor de
l’Energia Eòlica, amb l’objectiu que es pugui incorpo-
rar a la revisió del Mapa d’implantació de l’energia a
Catalunya una variable de distribució territorial de les
instal·lacions per evitar concentracions o dispersions
indesitjades; també per crear un fons comarcal de dis-
tribució equitativa dels beneficis econòmics dels parc
eòlics, i introduir, per tant, criteris de solidaritat territo-
rial, i, per últim, instaurar immediatament procediments
administratius simplificats per a l’autorització de mi-
niparcs de menys de cinc megawatts.

Per avançar en l’educació ambiental de les persones,
que és una altra de les funcions d’aquesta Direcció Ge-
neral, estem ja treballant per incorporar aspectes am-
bientals a la formació de les persones, des del seu ini-
ci, a l’escola, fins a la formació professional, passant
pels cicles universitaris; a través de l’Estratègia catalana
d’educació ambiental, hem iniciat ja el procés de par-

ticipació per promoure l’acció pro ambiental individual
i col·lectiva com a valor cívic i ètic.

Proposem l’adhesió formal i pública del Govern de la
Generalitat a l’Estratègia catalana d’educació ambien-
tal; ambientalitzar els currículums de tot l’ensenya-
ment, en col·laboració amb els departaments d’Ense-
nyament i Universitats, i fomentar la formació ambiental
dels treballadors i potenciar els programes de bones
pràctiques ambientals a les empreses.

És fonamental inscriure l’acció d’aquest Departament
en el context internacional en tres grans eixos.

El deute ecològic. Volem assumir progressivament la
nostra responsabilitat ambiental inter i intrageneracio-
nal, així com la interterritorial, i en aquest sentit ens
comprometem a destinar més recursos econòmics i tèc-
nics als projectes de cooperació al desenvolupament
sostenible en temes tan essencials com l’aigua, els re-
sidus, la transferència de tecnologies o la capacitació
ambiental, amb especial atenció a l’àrea euromediter-
rània i al sud del Mediterrani.

El segon àmbit és l’europeu i el de la cooperació inter-
nacional. Volem situar Catalunya, amb la seva política
ambiental i de sostenibilitat, en el context europeu, me-
diterrani i mundial, per a la qual cosa és essencial que,
en l’àmbit encara molt tancat de les conferències minis-
terials de la Unió Europea i d’altres conferències inter-
governamentals sobre medi ambient i desenvolupament
sostenible, cerquem totes les vies possibles per garan-
tir la presència de la Generalitat en el debat i decisió
dels temes en què disposem de competències legislati-
ves plenes i en les altres matèries tan essencials com la
lluita contra el canvi climàtic o la protecció de la bio-
diversitat.

Alhora volem aprofitar la recent creació de xarxes in-
terregionals, com la xarxa mundial de governs regio-
nals per al desenvolupament sostenible, per signar con-
venis de col·laboració amb altres governs regionals,
especialment amb països en vies de desenvolupament.

Passaré ara a comentar les polítiques en l’àmbit del me-
di natural. Ja els he dit que la unificació de totes les
competències de planificació, gestió i vigilància del
medi natural en una sola direcció general ens permet,
a més d’estructurar amb major eficàcia i des d’una
perspectiva integradora les diferents línies d’actuació,
estructurar-la amb un caràcter transversal i amb un ca-
ràcter temàtic.

Començaré pel caràcter estratègic i la legislació. Dins
aquest àmbit vull posar èmfasi en l’aprovació de l’Es-
tratègia catalana per a la conservació i ús sostenible de
la biodiversitat que ha de permetre eliminar o reduir les
amenaces que comprometen la conservació dels com-
ponents de la biodiversitat, i garantir alhora la soste-
nibilitat dels usos i aprofitaments que se’n faci. Aquesta
Estratègia, a més, ha d’orientar altres documents de
planificació com l’Estratègia per a la conservació d’es-
pècies amenaçades de la fauna i flora o l’Estratègia de
conservació dels hàbitats estèpics.

Cal destacar també la finalització, dins aquest any
2004, dels treballs de la revisió del Pla general de po-
lítica forestal que fixarà els objectius prioritaris en l’àm-
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bit forestal per al període 2005-2014, entrant en vigor,
doncs, l’any 2005.

Pel que fa al Pla territorial sectorial de sistemes de con-
nexió biològica entre espais lliures, el nostre Departa-
ment, dins d’aquest any 2004, posarà a informació i
consulta els treballs i estudis d’identificació i delimita-
ció, iniciats ja des de fa anys, concretament hem trobat
documents des de l’any 1999, i paralitzats de forma in-
comprensible en l’últim període, perquè siguin aportats
i coordinats amb els treballs de planejament territorial i
sectorial dels sistemes d’espais lliures que està fent el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Pel que fa a noves propostes legislatives, està previst
elaborar una llei de protecció de la biodiversitat, que
podria entrar en el Parlament en el termini d’un any,
que ha de permetre revisar els objectius de la Llei d’es-
pais naturals, adaptant-los als nous requeriments soci-
als i tècnics, i incorporar mesures que permetin donar
un tractament adequat a la protecció de la biodiversitat
i del paisatge.

També està prevista l’elaboració d’una nova llei d’ac-
tualització de la normativa d’avaluació dels impactes
ambientals a Catalunya, atès que aquesta tècnica legis-
lativa ha sofert una important evolució des de l’inici de
la seva aplicació. En aquest àmbit ens volem avançar a la
transposició de la nova normativa comunitària d’avalu-
ació ambiental de plans i programes, el que se’n diu
«avaluació ambiental estratègica», actuacions que po-
drien estar enllestides per a la seva tramitació en un ter-
mini de sis mesos.

Es redactarà una nova llei de protecció integral del li-
toral de Catalunya, que permeti salvaguardar el conjunt
dels elements ecològics tant del medi marí com del me-
di terrestre del litoral català, sempre de forma conjun-
ta amb el Departament de Política Territorial, coordina-
des des del principi les aportacions de les respectives
competències.

I en compliment del que es preveu en el vigent Pla es-
tratègic de la caça, s’elaborarà un projecte de llei de
caça per a Catalunya, que s’ajusti a les noves realitats
socials, es fonamenti en criteris de sostenibilitat i ús
racional dels recursos naturals. La nostra voluntat és
accelerar al màxim la seva tramitació i fer-ho de forma
participativa amb el conjunt dels sectors interessats,
buscant el consens entre caçadors i entitats de protec-
ció de la fauna i de la biodiversitat. De la mateixa ma-
nera voldrem actuar en la tramitació de la nova llei que
reguli l’activitat piscícola continental.

A més, són diverses les lleis aprovades que requereixen,
al nostre entendre, un desenvolupament reglamentari o,
fins i tot, la seva adaptació o modificació puntual. En
aquest sentit ens referim a la recentment promulgada
Llei de protecció dels animals, la Llei forestal, la de
mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitza-
cions sense continuïtat immediata amb la trama urba-
na i la Llei del Cos d’Agents Rurals. Tota aquesta tas-
ca de desplegament, ens comprometem a realitzar-la
durant aquest any 2004.

En altres casos, però, caldrà realitzar revisions en nor-
mes que des de la seva aprovació han presentat diver-
ses dificultats en la seva aplicació, com és el cas de la

Llei de regulació de l’accés motoritzat al medi natural,
i per realitzar-les cercarem també el major consens i la
complicitat dels sectors afectats.

En aquest apartat d’estratègies no vull deixar de refe-
rir-me a la custòdia del territori, per a la qual des del
Departament s’han elaborat quatre propostes bàsiques
amb l’objectiu de reforçar i desenvolupar jurídicament
la figura dels custodis del territori, impulsant uns pri-
mers acords pilot de custòdia en àrees concretes espe-
cialment sensibles i reforçant l’equip tècnic de la Xar-
xa de Custòdia del Territori.

Quant a les bases d’informació del medi natural, con-
tinuarem treballant en el manteniment i actualització de
les bases que conformen el Sistema d’Informació sobre
el Patrimoni Natural. És important destacar que tota
aquesta informació estarà disponible de manera lliure,
gratuïta i oberta.

Pel que fa a les avaluacions d’impacte ambiental, ens
proposem potenciar i donar major concreció i major
eficàcia pràctica a les figures de l’avaluació de l’impac-
te ambiental, com a eina de caràcter preventiu, que aju-
di a integrar els paràmetres ambientals tant en el dis-
seny de programes i plans, especialment en l’ordenació
territorial i urbanística, com en el disseny i execució
d’infraestructures.

Aquesta consolidació de les avaluacions ambientals en
fase inicial té una importància cabdal en la formulació
de programes i projectes, atès que permet analitzar els
efectes acumulatius i secundaris que tenen gran inci-
dència sobre el territori i el medi.

A més, properament es farà extensiva l’avaluació d’im-
pacte ambiental a les polítiques sectorials, com m’hi he
referit anteriorment, al que se’n diu «avaluació ambien-
tal estratègica», i ens comprometem a definir amb cla-
redat quin ha de ser el contingut dels informes ambien-
tals, per tal que incorporin els principis que permetin
assolir un vertader desenvolupament sostenible. En
aquest sentit creiem que la Llei d’urbanisme de Cata-
lunya, precisament, necessita en el seu desplegament
reglamentari que s’ha efectuat fins ara una ampliació en
aquests aspectes del contingut dels informes i declara-
cions ambientals.

Quant a la vigilància i el suport a la gestió, ja m’he re-
ferit anteriorment a la necessitat de desenvolupar la Llei
del Cos d’Agents Rurals, a més d’elaborar procedi-
ments de coordinació amb la resta de les unitats del De-
partament que realitzen tasques similars sobre el terri-
tori, per aprofundir en la definició i homologació de les
tasques de vigilància ambiental que realitzem. Ja des
d’aquest estiu anuncio que s’establiran nous mecanis-
mes que permetin una millor coordinació entre agents
rurals, bombers i mossos d’esquadra, principalment de
cara a la participació en plans d’emergència i més en
concret amb la prevenció i extinció d’incendis.

Sobre la planificació i gestió dels espais protegits. És
objectiu prioritari enfortir el sistema d’àrees protegides
de què formen part els espais d’interès natural, les zo-
nes ZEPA, els connectors biològics, tots ells cridats a
conformar la part catalana de la xarxa europea Natu-
ra 2000.
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En aquest sentit, pensem donar prioritat a l’aprovació
dels plans especials de delimitació i de protecció dels
espais PEIN, incomprensiblement retinguts durant els
últims anys, fet que ha suposat deixar buides de contin-
gut moltes de les declaracions fetes d’espais d’interès
natural que han estat aprovades sobre el paper, i, el que
encara és pitjor, ha sembrat la inquietud en sectors so-
cials dels respectius territoris sobre l’abast de les afec-
tacions i la incertesa, quan no la desconfiança, sobre les
possibilitats de desenvolupar activitats de caràcter eco-
nòmic en aquests territoris.

D’aquí, la necessitat de posar en marxa, en etapes suc-
cessives, programes de gestió activa dels espais de pro-
tecció natural, amb participació de les administracions
locals, dels agents socials del territori, de les entitats
que els han defensat i protegit fins ara. Aquesta gestió
tindrà com a principal objectiu fer compatible la con-
servació dels recursos naturals amb el desenvolupament
socioeconòmic d’aquests territoris.

La primera fita, en aquest sentit, serà la constitució de
la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu, pre-
vista per al proper dia 3 de març, i del seu equip de ges-
tió, amb la intenció de fer d’aquest parc natural, el més
extens de Catalunya, una experiència emblemàtica.
Properament s’iniciaran també les gestions per cons-
tituir un consorci per a la gestió del conjunt dels espais
naturals del delta del Llobregat, entre el Prat i Vilade-
cans, un dels àmbits de major interès ecològic del país
que ha estat fins ara un gran desconegut a les portes de
la gran conurbació barcelonina.

Sobre planificació i gestió forestal. En aquesta nova
etapa volem incidir en la millor gestió i explotació dels
boscos de titularitat pública de la Generalitat, a més
dels boscos de les entitats locals, aportant-hi les expe-
riències, les bones pràctiques i els recursos que fins ara
sols s’havien esmerçat, almenys de forma prioritària, en
els boscos de titularitat privada, a partir de la bona ges-
tió del Centre de la Propietat Forestal.

Com a mesura que ha de millorar la gestió dels espais
forestals es treballarà en el disseny del nou Pla de des-
envolupament rural, que canalitzarà els fons FEOGA
de la Unió Europea a partir de l’any 2006, per reconèi-
xer el paper que els terrenys forestals i la seva gestió
tenen en el desenvolupament dels territoris en què
aquest ús forestal és el predominant. En aquest sentit,
cal introduir indicadors de valoració correcta de les ex-
ternalitats forestals, és a dir, ens han de permetre iden-
tificar i valorar les aportacions que el bosc de Catalunya
fa a la nostra societat i a la seva qualitat de vida per
millorar així el finançament de la seva gestió. És la nos-
tra intenció promoure la valoració dels productes fores-
tals, promocionant-ne l’ús i cercant alternatives de con-
sum en el marc del foment de les energies renovables,
entengui’s les centrals de biomassa.

Tenen especial rellevància les mesures destinades a re-
visar i millorar la política de prevenció d’incendis fo-
restals. Entre aquestes, hem optat per prioritzar les me-
sures que formen part del que s’entén per silvicultura
preventiva, fomentant la presentació i aprovació de plans
de gestió simple per a boscos privats de menys de vint-
i-cinc hectàrees, cosa que ja s’ha iniciat a través del

Centre de la Propietat Forestal, i estendre aquesta bona
pràctica, com ja he dit, als boscos d’utilitat pública.

Es realitzarà també una actualització dels objectius i
continguts dels perímetres de protecció prioritària que
han d’establir les directrius de gestió i mesures bàsiques
en matèria d’infraestructura, per ser instruments de co-
ordinació de les diferents administracions que actuem
en un mateix territori.

Ens proposem revisar a fons el paper de les agrupaci-
ons de defensa forestal i del voluntariat forestal, propi-
ciant-ne l’agrupament de les diferents estructures exis-
tents, la seva coordinació, i potenciant-ne les funcions
de prevenció, manteniment i el seu caràcter de volun-
tariat. Es milloraran també les eines de predicció de
situacions de risc mitjançant la incorporació de la imat-
ge satèl·lit.

Per últim, quant a la protecció i gestió de les espècies
de la fauna i flora, finalitzarem la tramitació dels plans de
recuperació de diverses espècies de fauna amenaçada,
reforçarem els programes de conservació ex situ, és a
dir, de recuperació en captivitat i reintroducció en el
medi d’aquesta fauna, amb la magnífica actuació que
estan realitzant a Torreferrussa i Vallcalent. I pel que fa
als animals de companyia, s’actualitzaran els procedi-
ments amb relació a l’autorització de nuclis zoològics
i es donarà suport als ajuntaments per al manteniment
del cens d’animals de companyia.

Finalment, i també en compliment del Pla estratègic de
la caça, esmerçarem esforços en la formació tècnica
dels caçadors i pescadors del nostre territori per acon-
seguir que siguin agents actius en la gestió sostenible,
racional, ordenada i moderna d’aquests recursos fau-
nístics.

Passem ara a la prevenció i el control de la contamina-
ció. En el vessant legislatiu, estem ja ultimant la revisió
del Projecte de llei reguladora del sistema d’acreditació
de les entitats col·laboradores de l’Administració en ma-
tèria de medi ambient, per aconseguir un sistema d’acre-
ditació rigorós i fiable.

En aquest sentit incorporarem al dret de Catalunya la
nova directiva europea reguladora del sistema d’avalu-
ació d’impacte ambiental i la reguladora dels sistemes
d’avaluació ambiental estratègica a què m’he referit
anteriorment. Adequarem la Llei 3/98, d’intervenció
integral de l’Administració ambiental, a la Llei bàsica
de l’Estat, i revisarem algunes de les seves determi-
nacions, concretament completarem el desplegament
reglamentari d’aquesta Llei en tot el que fa a dades am-
bientals, presentació telemàtica dels projectes i sim-
plificació dels procediments. I ens comprometem –i, de
fet, ho farem properament– a ajornar el termini d’ade-
quació que es preveu a la Llei 3/98 de les activitats exis-
tents a les quals corresponia haver completat aquest
procediment a finals de l’any 2003, que es contenen en
els diferents annexos, fent un programa progressiu i
també intentant simplificar-ne els tràmits.

En el vessant executiu, agilitarem la gestió d’expedients
per garantir el rigor de la intervenció administrativa
ambiental, i per assolir aquest objectiu hem iniciat ja un
procés per completar, revisar i fer operatiu el sistema
d’informació de la intervenció integral de les activitats;
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resoldrem amb recursos extraordinaris aquelles situaci-
ons puntuals d’activitats especialment conflictives que
fa anys que estan plantejades, que no s’han resolt enca-
ra i que interfereixen greument la capacitat de gestió
ordinària del Departament.

Per això a hores d’ara ja hem iniciat una línia d’actua-
ció singular i especialitzada que ens permetrà a curt
termini cloure els expedients oberts i establir mecanis-
mes de prevenció necessaris per evitar tant com sigui
possible la generació de conflictes, i ho farem també
considerant àrees territorials determinades especial-
ment sensibles, com pot ser el Camp de Tarragona i al-
tres grans concentracions industrials.

Pel que fa a l’aire. Quant a la vigilància i el control de
la qualitat de l’aire, volem disposar d’informació repre-
sentativa de la qualitat de l’aire i dissenyar plans d’ac-
tuació, i per això incrementarem la representació terri-
torial dels punts de control de la xarxa de vigilància i
previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya,
amb especial incidència també a les zones més conflic-
tives, com el Camp de Tarragona, els entorns industri-
als de Barcelona, etcètera. Això ens ha de permetre
avaluar la qualitat de l’aire de tot el territori i en espe-
cial en aquestes àrees. Aquesta informació, a més, do-
narà lloc a l’aplicació de mesures concretes per resta-
blir la qualitat d’acord amb l’establert en les directives
europees. La nostra política de transparència facilitarà
l’accés a la informació ambiental a tothom que hi esti-
gui interessat, i ho farem de manera que sigui accessi-
ble i comprensible per a tothom.

El segon objectiu és reduir o evitar l’abocament de con-
taminants a l’aire. Pel que fa a les fonts de contaminació
atmosfèrica, es treballarà tant en l’àmbit de prevenció,
fixant els nivells màxims d’emissió d’acord amb les
millores tècniques disponibles segons activitats, actu-
litzant els mapes de vulnerabilitat i capacitat de cada
territori..., i optimitzar els sistemes de control, amb la
instal·lació dels mesuradors en continu que ens perme-
tin disposar d’informació a temps real de les zones i de
les instal·lacions amb més gran potencial contaminant.

Ens proposem també establir les eines necessàries per
a la reducció de la contaminació acústica, a fi d’asso-
lir els objectius establerts a la Llei 6/2002, de protecció
contra la contaminació acústica, amb el seu desplega-
ment reglamentari, amb una estratègia per al control de
la contaminació acústica de les grans infraestructures i
amb l’assistència als ens locals perquè defineixin els
seus mapes de capacitat acústica, i la divulgació i infor-
mació del contingut de la Llei.

Sobre la regulació de les fonts de contaminació lumí-
nica. En aquest camp considerem prioritari el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 6/2001, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn; la nostra voluntat és obtenir el màxim consens
amb els diferents organismes afectats, especialment els
ens locals, per tal de promoure’n l’efectiva aplicació.
Som conscients que es tracta d’una normativa pionera,
amb una forta implicació del món local, que haurà
d’anar acompanyada d’una important tasca de divulga-
ció i de formació. Per això hem previst la creació, dins
del Departament, d’una oficina tècnica del medi noc-

turn, que bàsicament haurà de desenvolupar aquestes
tasques i donar assistència tècnica quan s’escaigui.

Quant a la meteorologia. El Servei Meteorològic de Ca-
talunya compta amb un bon grup de professionals, unes
cinquanta persones aproximadament, i un equip tècnic
capdavanter a nivell europeu que gestiona la informa-
ció procedent de satèl·lits i de tot tipus d’estacions de
mesura. L’objectiu del Servei serà avançar en la seva
progressiva transformació en una agència catalana de
l’aire, l’Acair, que en el termini d’uns dos anys integri
tots els aspectes relacionats amb el medi receptor at-
mosfèric, abastant els riscos, el mesurament, el control
i la reducció de la contaminació atmosfèrica. Tindrem
així completades les tres agències: la de l’aigua, la dels
residus i la de l’aire.

En aquest sentit, la Llei 15/2001, de meteorologia, pre-
veu també que es demanarà a l’Administració de l’Estat
la transferència de tots els serveis de meteorologia si-
tuats a Catalunya que encara depenguin de l’Estat. Així,
ja es va iniciar un procediment en la legislatura passa-
da, com vostès recordaran, i actualment restem a l’es-
pera que es constitueixi el nou Congrés de Diputats per
poder-la tramitar.

Altres objectius del Servei seran millorar la vigilància
i la predicció meteorològica a curt termini, finalitzant
la implantació dels radars de baixa potència i la seva
entrada en explotació, cooperant amb el programa de la
NASA; identificarem i construirem la xarxa climàtica
d’estacions meteorològiques per aconseguir la raciona-
lització de la xarxa d’equipaments de la Generalitat, i
crearem la base de dades meteorològica de Catalunya,
que permeti integrar tota la informació meteorològica
procedent de diverses entitats, garantint-ne la fiabilitat,
i posar-la a disposició de tota la societat.

Ens proposem racionalitzar la informació meteorològi-
ca que s’ofereix als mitjans de comunicació, per tal que
el Servei Meteorològic de Catalunya sigui l’organisme
responsable de la informació meteorològica que es di-
fon a través de tots els mitjans dependents de la Corpo-
ració Catalana, i col·laborar amb els altres mitjans pri-
vats o locals. En aquest àmbit, proposarem ampliar la
informació meteorològica que es dóna dia a dia a altres
aspectes d’interès ambiental, per tal d’educar i sensibi-
litzar la població en els aspectes ambientals, com pot
ser els estats de contaminació de l’aire, situació de l’ozó,
etcètera.

Pel que fa al cicle de l’aigua. Ja he deixat clar, des de
les meves primeres intervencions públiques, que l’ai-
gua és una de les prioritats del nou Govern, i que el
nostre principal objectiu és implantar el conjunt de me-
sures que resulten de la plena incorporació de la Direc-
tiva marc comunitària de l’aigua, que es coneixen com
a nova cultura de l’aigua.

La Directiva marc de l’aigua estableix com a primer
objectiu la protecció de les masses d’aigua i la recupe-
ració del seu estat ecològic. Cal abandonar per tant,
definitivament, l’antic model de gestió fonamentat en
la satisfacció il·limitada de les diverses demandes, que
es limitava establir una jerarquia entre elles però sense
primar mai els requeriments intrínsecs de l’ecosistema
hídric. La nova política de l’aigua, que ja hem comen-



16 de febrer de 2004 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 16

10

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL SESSIÓ NÚM. 3

çat a desenvolupar, posa l’èmfasi en la recuperació bi-
ològica dels sistemes, per aquest motiu inclou els as-
pectes ecològics en la gestió del cicle de l’aigua.

És per això que del primer que els vull parlar és del
nostre posicionament com a Govern quant al Pla hidro-
lògic nacional. Com tots vostès saben, el programa de
govern es posiciona clarament contra el transvasament
del riu Ebre en els termes del Compromís dels partits
polítics per l’Ebre.

L’oposició al transvasament es tradueix en les mesures
següents, totes elles ja en curs d’execució. Primer, el
seguiment i el reforç de l’oposició jurídica al projecte,
formulant nous arguments en la fase de la demanda,
dins dels recursos contenciosos administratius que ja
s’havien interposat contra la declaració d’impacte am-
biental i contra l’aprovació del projecte en el seu tràmit
d’informació pública.

Continuarà amb la presentació de les queixes i, en el
seu cas, posteriors procediments davant els tribunals de
la Unió, fonamentats en el fet que el projecte, al nostre
entendre, i segons els informes disponibles, suposa una
greu infracció de la normativa ambiental comunitària.

Desvincularem, davant dels organismes de la Comissió
Europea, i als efectes de la dotació dels Fons de cohe-
sió, els projectes relatius a la recuperació, millora am-
biental i desenvolupament sostenible del delta de
l’Ebre, que també estan inclosos en la Llei del Pla hi-
drològic nacional, dels projectes de transvasament que no
tenen cap incidència ambiental positiva, sinó que pro-
bablement la tenen tot al contrari.

Tenim, ja, un estudi en marxa sobre la possible ampli-
ació de zones protegides als dos marges del riu Ebre i
en el conjunt dels espais deltaics segons els seus valors
específics.

Replantejarem els mecanismes consorcials per a l’ela-
boració i execució dels plans i projectes de protecció,
millora ambiental i desenvolupament social del delta de
l’Ebre, un cop s’hagi constituït el nou Govern de l’Es-
tat que ha de sortir de les eleccions del proper 14 de
març, amb la premissa ja des d’ara que no siguin mai
excusa ni justificació, ni pal·liatiu del transvasament,
sinó al contrari, que el facin inviable.

La redacció i l’estudi sobre l’impacte del transvasament
en el riu Ebre i en el seu delta, així com les alternatives
al nou model de gestió, va ser el primer acord que va
adoptar aquest Govern, el dia 29 de desembre. Ja s’està
fent i contindrà els següents elements: una avaluació
dels impactes que produiria el transvasament al Baix
Ebre, una proposta de mesures de prevenció, una ava-
luació econòmica del cost real dels 190 hectòmetres
cúbics previstos pel transvasament cap a les conques
internes i un estudi dels aspectes del Pla hidrològic que
poden contravenir la legislació comunitària. Però alho-
ra aquest estudi ambientalista anirà acompanyat d’un
informe pel qual actualitzem el reconeixement dels re-
cursos hídrics disponibles en qualitat i en quantitat per
abastar les conques internes de Catalunya, que serà el
punt de partida per elaborar un pla alternatiu de l’ús de
l’aigua a Catalunya.

En segon terme, procedirem a parlar del Pla nacional de
la gestió de l’aigua, que es desenvoluparà a través dels
següents programes. Primer, el Programa de reutilitza-
ció de les aigües a Catalunya, referit al reaprofitament
de les residuals depurades, les que siguin procedents
del sistema terciari, és a dir, ja procedents de la depu-
ració biològica, per realimentar els aqüífers, evitar la
intrusió salina, per al reg agrícola, per al reg de parcs i
jardins i per a la neteja de la via pública. Aquest progra-
ma de reutilització de l’aigua inclourà tot un seguit de
mesures d’estalvi i ha de servir per alliberar cabals que
poden ser aplicats als usos amb requeriments més exi-
gents de qualitat o bé ser restituïts al medi per contri-
buir a la recuperació del seu estat ecològic.

El segon aspecte d’aquest pla alternatiu és el Programa
d’estalvi de l’aigua destinada a ús domèstic i públic; a
partir de les actuacions i estudis que ja s’estan realitzant
s’establiran tot un seguit de mesures que permetin fà-
cilment anar a una reducció del consum de, com a mí-
nim, el 10 per cent del que hi ha ara, amb mesures a
l’abast de totes les famílies, i més endavant amb altres
mesures de major importància, que en parlarem quan
parlem de l’arquitectura bioclimàtica.

En aquest apartat, no podem deixar de referir-nos a la
política tarifària. Hem de promoure una política tari-
fària homogènia, adreçada a fomentar l’ús racional del
recurs, que compagini els criteris de repercussió del cost
real de la gestió, de l’abastament i tractament de l’ai-
gua, amb mesures de foment de l’estalvi i de la recupe-
ració, tant en l’àmbit domiciliari com en l’industrial i
en els serveis públics i privats.

La tercera mesura ha de ser el Programa de foment de
l’estalvi de l’aigua en l’agricultura i en la ramaderia,
amb mesures de substitució de reg tradicional per altres
sistemes de regadiu més eficients i amb la col·laboració
dels sectors implicats.

El quart és l’aprovació de la delimitació de les zones
d’aqüífers vulnerables i el seu corresponent pla d’actu-
ació. Aquesta actuació és del tot urgent, perquè cal re-
cordar que existeixen denúncies davant de les autoritats
comunitàries europees que s’estan instruint i poden de-
rivar en importants sancions econòmiques per a la Ge-
neralitat. La proposta de delimitació i el Pla de mesures
de zones vulnerables serà sotmès a consulta i partici-
pació dels diferents sectors afectats o que s’han interes-
sat en el tema, i inclourà totes les zones afectades per
contaminació per nitrats, tant els procedents de dejec-
cions ramaderes com els d’ús intensiu d’adobs químics.

Pel que fa al Programa de determinació i recuperació
dels cabals de manteniment dels rius de Catalunya,
aquest és un altre compromís del programa de govern.
La determinació dels cabals de manteniment és neces-
sària per assolir la qualitat ecològica dels cursos fluvi-
als, també d’acord amb la Directiva marc de l’aigua. Es
tracta d’un objectiu ambiciós i complex que volem as-
solir dins d’uns terminis raonables. De fet, el pla cor-
responent estava ja confeccionat i aprovat internament
a l’ACA, tan sols pendent de l’aplicació de les seves
previsions –la qual cosa, per cert, ha estat objecte d’un
requeriment formal per part del Síndic de Greuges de
Catalunya. La nostra intenció és començar a actuar per
conques especialment sensibles com ara les del riu Ter,
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l’Anoia, la Tordera i d’altres a determinar, amb un ca-
lendari de desplegament que en el document que els
lliurarem trobaran.

L’últim apartat..., un dels apartats següents, perdó, són
les actuacions de protecció i de prevenció d’inundaci-
ons que redueixin al màxim el risc i els seus efectes,
que completen així el Pla d’espais fluvials de Catalunya.

Un altre és la revisió del Pla de sanejament per comple-
tar la construcció de les estacions depuradores, espe-
cialment les de nuclis de població de menys de dos mil
habitants, i implementar el Pla de sanejament d’aigües
residuals, tant les urbanes com les industrials.

Un altre apartat d’aquest Pla és redefinir i intensificar
els programes de control i vigilància del domini públic
hidràulic davant dels riscos d’abocaments incontrolats
i de contaminació. Disposarem ben aviat d’una nova
planificació hidràulica de Catalunya a través del Pla de
gestió del districte de conca fluvial, pendent des de fa
anys, i que ha de ser el marc per actuar en tots els àm-
bits relacionats amb la gestió hídrica. Entre d’altres me-
sures es donarà especial importància a desenvolupar
una normativa pròpia per garantir un major control en
els punts de captació de l’aigua potable, especialment
en aquells que afectin reserves estratègiques per la seva
qualitat.

Ja m’he referit anteriorment a la Llei de protecció inte-
gral del litoral, al control de les espècies invasores i a
la major participació en els programes europeus finan-
çats per Live i Feder.

Per últim, anem a la creació d’una autèntica xarxa
d’àrees protegides marines i costeres, en especial a la
costa del Montgrí i a altres punts de la Costa Brava, i a
la programació de plans específics de gestió que en ga-
ranteixin la seva conservació.

Quant als residus, l’excés dels residus i la seva gestió
generen una problemàtica ambiental important, cosa
que constitueix una característica comuna dels països
desenvolupats. La situació actual i la projecció de la
situació cap al futur fa preveure la necessitat d’incidir
d’una forma ràpida i decidida sobre els diferents aspec-
tes de gestió, desenvolupament tecnològic i participa-
ció ciutadana per invertir la tendència a l’increment de
la quantitat de residus generada, millorar-ne la gestió i
poder avançar cap a models de sostenibilitat.

El Departament posarà a l’abast dels organismes res-
ponsables, és a dir, l’Agència de Residus de Catalunya
i els organismes locals especialitzats, els mitjans neces-
saris i promourà instruments normatius i tècnics i eco-
nòmics per assolir progressivament una gestió sosteni-
ble dels residus. Les línies bàsiques de l’actuació seran:
primer, aplicació estricta de la legislació vigent, en par-
ticular la Llei de gestió de residus de Catalunya, recent-
ment revisada, i la Llei de prevenció i control integral
de la contaminació, posant èmfasis en les estratègies de
prevenció i minimització, en l’increment de la recolli-
da selectiva i en la valorització dels residus amb tots els
instruments de què es disposa.

També hem d’abordar la revisió de la fiscalitat existent
amb l’objectiu de reduir el rebuig i fomentar el reciclat-
ge. La creació del cànon sobre la deposició del residu

municipal, ja aprovada, i el seu complement amb el cà-
non sobre l’aportació a incineració, que es preveu en
l’Acord de govern i que també serà de propera implan-
tació, marcarà l’inici d’una actuació des del punt de
vista fiscal.

Aquestes mesures inicials tindran continuïtat fins asso-
lir una fiscalitat sobre tots els tractaments finalistes dels
residus en el seu conjunt, que inclogui els residus mu-
nicipals i els industrials. Això ens ha de portar a estu-
diar fórmules que facin més progressiva la política im-
positiva referida al residu, i espero poder presentar en
el marc de la Llei d’acompanyament dels pressupostos
del 2004 almenys un primer conjunt de mesures i pro-
postes.

En aquest camp, un altre aspecte serà la creació d’un
ens específic per a la gestió del Fons de gestió de resi-
dus, prevista ja en la Llei, que permeti incentivar les
polítiques de reciclatge. Els imports recaptats pel cànon
sobre la deposició de residus municipals, saben vostès
que estan adscrits al Fons de gestió dels residus regu-
lat per la Llei 6/93 i la seva modificació, i estan desti-
nats al tractament de valorització dels materials.

El futur escenari, en relació amb la fiscalitat ambiental,
ha de procurar instruments d’aplicació efectiva de les
polítiques de recollida selectiva i valorització, i l’opti-
mització dels recursos destinats a aquestes finalitats.
Cal integrar les polítiques i els recursos dotats pels cà-
nons de residus i pel sistema Ecoembes i Ecovidrio mit-
jançant la creació d’un ens específic per a la gestió del
conjunt dels Fons de residus que tingui com a objectiu
incentivar la recollida selectiva, el reciclatge i la va-
lorització.

En aquest sentit, és important anar a una planificació
estratègica de xoc per a la gestió dels residus munici-
pals. El Programa de gestió de residus municipals, que
està vigent fins al 2006, ha marcat els eixos bàsics de
la gestió dels residus i ha establert uns objectius orien-
tats especialment a la prevenció i a la valorització. Però
malgrat les mesures de planificació, la producció de
residus continua en progressió ascendent i els avenços
en recollida selectiva i reciclatge, que, d’altra banda,
són significatius localment, han estat sempre basats en
actuacions voluntàries, més enllà de l’estricte compli-
ment de la legalitat.

Per tal d’aproximar-se als objectius de planificació, i
especialment al Programa de gestió municipal, hem
d’establir un pla estratègic de xoc que actuï de forma
integral sobre la prevenció en els sectors productius i en
les polítiques de reutilització i reciclatge, limitant els
tractaments finalistes que fins ara s’aplicaven.

Això vol dir regular normativament des de Catalunya
els envasos i els residus d’envasos, aconseguint la com-
petència plena sobre aquesta qüestió per a Catalunya.
La disposició addicional segona de la Llei estatal d’en-
vasos estableix la transferència de competències en ma-
tèria d’envasos domèstics i residus d’envasos. Per tant,
portarem al Ministerio de Medio Ambiente, i més en-
davant, si cal, a aquest Parlament, les iniciatives neces-
sàries per obtenir la transferència de les competències
d’ordenació dels envasos domèstics i de residus d’en-
vasos per poder regular des de Catalunya mesures de
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desincentivació dels envasos i productes no reciclables,
així com les mesures que garanteixin la valorització en
origen d’aquests envasos.

Un altre aspecte és l’establiment d’una planificació tem-
poral dirigida a l’abandonament de la incineració dels
residus municipals. En els darrers anys l’aplicació de
programes de gestió de residus ha donat lloc a una pro-
gressiva consolidació de la xarxa de dipòsits controlats.
Aquesta xarxa es complementa amb les instal·lacions
d’incineració de residus i centres de tractament previ.
Actualment la nostra intenció és dissenyar un nou es-
quema de disposició del rebuig que permeti abandonar
progressivament la incineració com a forma de gestió
i garantir una disponibilitat adequada d’instal·lacions
dins del marc territorial, tenint en compte la vida útil de
les existents.

Per això farem el Pla director de dipòsits controlats, que
ha de determinar les necessitats d’instal·lació de forma
territorialitzada, que permeti avaluar i atenuar les pro-
blemàtiques socials, urbanístiques i ambientals, tant de
les futures instal·lacions com de les existents i el seu
tancament.

Pel que fa a les línies d’actuació en la gestió de residus
ramaders, l’evolució del sector agrari, així com la mo-
dernització i la intensificació dels processos, ha incre-
mentat la problemàtica de la generació i gestió de resi-
dus ramaders. Els esforços de regulació en l’àmbit dels
residus ramaders han estat destinats fins ara a establir
elements de diagnosi i planificació, mitjançant la figura
dels plans de gestió. Però les actuacions iniciades els
darrers anys s’han mostrat del tot ineficients, per la qual
cosa cal dissenyar una estratègia planificada d’ordena-
ció dels residus ramaders des del punt de vista de la
sostenibilitat que tingui en compte tots els aspectes del
problema, amb participació de tots els sectors econò-
mics, socials i tècnics, de forma coordinada amb el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Des del Departament de Medi Ambient proposem d’en-
trada, primer, afavorir les tecnologies de minimització
d’impactes aplicables al residu ramader; prioritzar la
fertilització orgànica davant de la fertilització química;
aprovar un pla d’ordenació del sector porcí que revisi
el Mapa de zones vulnerables, establint mecanismes de
recerca i marcant la càrrega màxima d’activitat rama-
dera en les zones sensibles. I impulsar les diferents tec-
nologies i infraestructures de tractament i recuperació,
ja sigui energètica, de producció d’adobs, etcètera,
adaptada a cada àmbit territorial i a cada granja.

I, per últim, però no menys important, entrem en l’apar-
tat de l’habitatge. Ja diuen que aquesta és una conselle-
ria i mitja; jo quasi diria dues.

(Pausa.)

Senyors diputats, senyores diputades, en els últims anys
l’accés a l’habitatge s’ha mostrat com un dels grans
problemes de la societat catalana, especialment per als
sectors de menor poder adquisitiu i per als joves en edat
d’emancipació. Els preus de l’habitatge han anat aug-
mentant a uns ritmes molt superiors a la inflació i, per
descomptat, molt superior als augments dels ingressos
provinents dels salaris.

S’ha analitzat molt i es continua analitzant quines són
les causes d’aquests exagerats i constants increments
del preu del sòl i de l’habitatge a Catalunya i a tot Es-
panya, sense que, per això, se n’hagi frenat la deman-
da, almenys per ara.

Al nostre entendre, això s’ha degut a una acumulació
d’un seguit de circumstàncies financeres –davallada del
tipus d’interès en préstecs, ampliacions de cobertura
del preu total–, demogràfiques –increment d’unitats fa-
miliars, disminució de nombre de residents per habitat-
ge, augment de la immigració–, econòmiques –caigu-
da de la rendibilitat d’altres actius financers, etcètera.

Davant d’aquesta realitat, moltes veus han confiat la
solució del problema a una major liberalització des-
regularitzadora del règim urbanístic del sòl, que s’ha
acreditat com una falsa solució en un context de forta
demanda.

Així ens trobem que, d’una banda, el preu del sòl incor-
pora les simples expectatives urbanístiques prèvies a
qualsevol procés de transformació del sòl, pel simple
fet de la qualificació urbanística, i això ho fa perquè
tenim una legislació bàsica estatal de règim del sòl i
valoracions que ho permet. I, d’altra banda, el preu del
sòl es fixa com a simple valor residual del preu de ven-
da lliure de l’habitatge un cop descomptats els costos
de construcció i de promoció. Aquesta posició ha estat
la defensada fins ara tant pel Govern central com per
l’anterior Govern de la Generalitat.

A més, la política d’habitatge practicada fins avui pel
Govern central ha continuat concentrant-se en l’estímul
fiscal a la compra, a través de les desgravacions en
l’IRPF, que no constitueix una política social sinó una
inducció a més demanda i que té efectes totalment re-
gressius, ja que l’ajut fiscal és immediatament absorbit
pel preu de la «vivenda». El mateix passa amb la sub-
sidiació dels tipus d’interès: des de finals de l’any 97 ha
deixat de ser el determinant essencial per millorar l’ac-
cessibilitat a l’habitatge que havia estat fins els anys
vuitanta.

Malgrat els limitats augments de preus de les figures
protegides de l’habitatge, les mesures de suport a l’ha-
bitatge protegit, combinades amb la liberalització del
sòl, han estat novament un fracàs, ja que quan iniciem
el tercer any d’aplicació del Pla 2002-2005 comprovem
que només el 6 per cent dels habitatges produïts a Ca-
talunya es destinen a protecció oficial o a qualsevol fi-
gura de protecció. D’aquesta manera els ajuts a la com-
pra previstos en el Pla vigent no poden ser utilitzats per
la manca d’existència d’habitatges als que s’haurien
d’aplicar, la qual cosa no deixa de ser reprovable si
hom té en compte la magnitud de la demanda insatis-
feta.

Ens trobem, doncs, davant l’agreujament del problema
del dret a l’accés a un habitatge digne i adequat reco-
negut a l’article 47 de la Constitució espanyola, proble-
ma que afecta de forma especial sectors com els joves,
que no poden emancipar-se; els treballadors i treballa-
dores de rendes baixes i ocupació temporal o eventual,
que tot i la caiguda dels tipus d’interès no poden assu-
mir els compromisos financers derivats de l’adquisició
d’un habitatge en propietat; els sectors socials més hu-
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mils afectats per problemes d’exclusió social: gent
gran, immigrants extracomunitaris, famílies monopa-
rentals, situacions de crisi familiar o atur, i tots aquells
als quals la liberalització i l’escassetat del mercat de
lloguer fa cada cop més difícil seguir pagant les rendes
o, simplement, trobar habitatges a preus assequibles.

Cadascun d’aquests sectors necessita respostes pròpi-
es, la major part de les quals no són satisfetes pel mer-
cat. És per això que ens proposem impulsar una actu-
ació decidida, urgent i concertada des del sector públic
amb els objectius següents.

Primer, ampliar els ajuts financers situant-los en la fase
de producció per evitar la seva absorció pel preu de
venda.

Segon, aplicar mesures legals de protecció de l’habitat-
ge i impulsar la formació dels programes d’actuació
urbanística municipal que permetin aplicar totes les
mesures previstes a la Llei urbanística de delimitació
d’unitats específicament destinades a habitatges prote-
gits, rehabilitació i millora urbana, i quotes del 20 per
cent com a mínim de l’habitatge protegit.

Tercer, donar prioritat a les actuacions que incideixen
en la producció d’habitatge protegit en règim d’accés a
la propietat o bé de lloguer, amb el compromís de re-
duir la diferència entre ambdós tipus de tinença, cons-
tituint progressivament un important parc públic de llo-
guer que indirectament ha d’estimular el mercat lliure
fent-lo més diversificat i flexible quant a les tipologies
i els preus.

Quart, revisar les situacions irregulars que es produei-
xen en el camp dels habitatges de protecció oficial fins
a recuperar patrimonis d’habitatge protegit mal aprofi-
tats fins ara o que no s’ajusten a les seves finalitats so-
cials. La sensibilitat social a favor de noves polítiques
creix al mateix ritme que els problemes d’accés a l’ha-
bitatge. Per això, a través de la Secretaria de l’Habitatge
durem endavant el programa que a continuació especi-
ficarem. Cal aclarir, però, que un canvi en el programa
o al Pla espanyol de l’habitatge determinaria també
canvis en les nostres propostes, adreçades en bona part
a cobrir o complementar les mancances conceptuals i
dotacionals d’aquest programa de l’Estat.

El primer compromís és que abans de l’1 d’abril –l’1
d’abril– aprovarem el Pla català per l’habitatge que
contindrà els objectius i mesures següents... Evident-
ment, l’aprovarem a efectes interns i el sotmetrem a
debat i discussió. Els objectius i mesures seran els se-
güents.

Primer, incrementar la promoció d’habitatge protegit a
un total de no menys de 42.000 unitats noves en els
pròxims quatre anys. Això es farà a través de la plani-
ficació territorial per tipologies d’habitatge social,
d’acord, per tant, amb el món local i amb els promotors
públics, privats i cooperatius. Aquest Pla distribuirà
geogràficament els objectius amb una especial incidèn-
cia a les comarques amb major dificultat per a l’accés
a l’habitatge i zones de creixement econòmic i demo-
gràfic potencial, així com a les comarques de l’interi-
or del país, amb especial atenció a aquelles capitals i
ciutats petites i mitjanes del rerepaís que han d’impul-

sar el reequilibri territorial en el marc dels plans terri-
torials parcials.

Per tal d’assolir la mobilització del sòl i el finançament
necessari, ens dirigirem al Govern de l’Estat per instar
l’adopció i el canvi a què em referia anteriorment del
Pla de l’habitatge per tal que inclogui una major plura-
litat de mesures i ajuts en funció de la realitat catalana,
així com a les entitats financeres del país per assolir
acords de finançament especials, als quals sabem que
estan ben disposades.

Entre les noves mesures som partidaris del rescat de la
figura del preu taxat, amb aquesta denominació o una
altra, i dels ajuts als promotors per a la compra de sòl,
ajuts transitoris, fins que es disposi de suficient sòl per
a habitatge protegit produït per les reserves urbanísti-
ques de la Llei urbanística de Catalunya. Ara bé, i a
diferència del que està anunciant el candidat senyor Ra-
joy, volem deixar molt clar que els habitatges que
s’acullin a la figura del preu taxat no han de computar
per cobrir les reserves mínimes d’habitatge protegit
marcats per la Llei d’urbanisme de Catalunya. Fer el
contrari, com s’anuncia, constituiria al nostre entendre
un veritable frau de llei.

Dins dels objectius generals dels 42.000 habitatges
s’inclouria la promoció de 21.000 unitats d’habitatge
protegit en règim de lloguer, prioritzant els destinats a
l’emancipació de joves, a la gent gran i als col·lectius
específics a què abans m’he referit. Dins d’aquest ob-
jectiu, els operadors de la Generalitat es comprometen
a participar directament en la promoció o manteniment
de la meitat d’aquests habitatges, corresponent la res-
ta a promocions privades i del sector social i cooperatiu.

Per impulsar la implicació del sector privat i social en
la promoció de lloguer, i mentre es mantingui l’estruc-
tura actual del Pla d’habitatge, el que jo m’he referit
que ho fa impossible, la Generalitat oferirà un ajut com-
plementari a la promoció d’aquests habitatges socials
en lloguer subjectes a garanties de manteniment inde-
finit en règim de protecció, així com a habitatges soci-
als destinats a la compravenda. Aquests ajuts al promo-
tor seran superiors a les zones que tenen els mòduls de
protecció oficial més baixos.

Volem anar a la definició del que en diem una quota
solidària d’habitatge protegit, que és un element més a
completar o a incorporar com a part del producte resul-
tant en promocions privades de règim lliure, preferent-
ment a través de la concertació però també amb la seva
progressiva inclusió en la legislació urbanística i en la
Llei de l’habitatge.

Aquesta quota solidària consisteix en el fet que un per-
centatge de la producció de l’habitatge lliure tingui una
limitació de preu prèviament convinguda, destinada a
sectors socials amb rendes baixes i l’adjudicació de la
qual es faci també a través dels registres locals únics
d’accés a l’habitatge social a què més endavant faré
referència.

Ens proposem mobilitzar tot el sòl públic de caràcter o
vocació residencial de la Generalitat i d’altres adminis-
tracions públiques de l’Estat cap a l’habitatge protegit.
En aquest sentit, ens adreçarem al Govern espanyol, a
les empreses i agències públiques, per aconseguir que
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l’aprofitament social del deu parc de sòl es destini pre-
ferentment als usos residencials de protecció.

Es crearà una línia de suport a la dotació de patrimonis
públics de sòl, previstos a la Llei d’urbanisme, per tal
de fomentar les reserves estratègiques de sòl a valor
inicial, que és una de les figures noves que s’han in-
troduït amb la Llei i que encara no s’han començat a
aplicar.

També proposarem mesures de concertació territorial i
social, revitalitzant el Consell Assessor de l’Habitatge
de Catalunya i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
I s’oferirà als municipis de la regió metropolitana de Bar-
celona la constitució d’un consorci metropolità de l’ha-
bitatge, mecanisme que podrà ser ampliat a àmbits ter-
ritorials que ho demanin i que tinguin dimensions que ho
justifiquin.

Proposem, com he dit, la creació del registre local únic
per a l’accés a l’habitatge social amb el doble objectiu
de garantir la idoneïtat en les adjudicacions i lluitar
contra el frau.

Estimularem l’habitatge protegit i el de lloguer a través
de mesures legals i fiscals. En aquest sentit s’anirà a la
inclusió gradual, entre les desgravacions fiscals a càr-
rec de la Generalitat de Catalunya, de fins a un màxim
de sis-cents euros anuals per lloguer de llars amb in-
gressos inferiors, amb famílies d’ingressos inferiors a
dues vegades i mig el salari mínim, i amb limitació de
renda màxima de lloguer protegit.

Augmentarem els fons destinats al complement dels
lloguers dels sectors socials més necessitats que tinguin
ingressos per sota d’1,5 vegades el salari mínim i amb
rendes de lloguer que els suposin més del 30 per cent
dels seus ingressos, amb l’objectiu de resoldre proble-
mes de pagament d’habitatge i prevenir situacions de
desnonament que estimem que podem afectar unes deu
mil famílies.

Donarem estímul fiscal i establiment d’un sistema de
convenis financers amb propietaris, propietaris privats,
que vulguin donar sortida al mercat de lloguer dels ha-
bitatges buits de la seva propietat, donant suport a la
generalització de la penalització fiscal que els ajunta-
ments han de fer a través de l’IBI també sobre aquests
habitatges buits.

Proposem la constitució d’una xarxa catalana de medi-
ació per a l’habitatge en què participin agents públics,
privats i ONG, que promoguin el lloguer i la rehabili-
tació, que ofereixin sistemes d’avals que permetin ge-
nerar confiança entre propietaris i usuaris, i faciliti, per
tant, l’accés a l’habitatge dels sectors més desafavorits
i dels joves. Aquesta xarxa mantindrà i fomentarà la
pluralitat dels operadors, i la Generalitat la finançaria
parcialment, d’acord amb els ens locals, en les seves
estructures d’oficines.

Vigilància i control del consum d’habitatge. Ens propo-
sem fer especial èmfasi als drets dels llogaters i a la llui-
ta contra l’anomenat «mobbing immobiliari». Amb
aquesta finalitat es dissenyaran unes pautes de treball
en coordinació amb els ajuntaments i el Departament
de Benestar i Família, i es promouran les reformes le-
gals corresponents perquè hi hagi un agreujant especí-

fic en els delictes relacionats amb aquesta pràctica,
que podrien ser els de coaccions, amenaces, etcètera,
i que dificultin el mobbing a través de polítiques acti-
ves de rehabilitació, és a dir, delimitant àmbits de reha-
bilitació que comportin ja figures de suport a les perso-
nes que estan vivint en aquests àmbits quan es detecti
que són zones susceptibles d’una propera substitució
dels habitatges existents.

Igualment, es proposarà a la Sindicatura de Greuges de
Catalunya una línia d’actuació específica, que podria
personificar-se en algun dels seus síndics, destinada a
la protecció dels drets dels propietaris i llogaters d’ha-
bitatges que puguin estar afectats per mobbing i als ex-
closos de l’accés a l’habitatge.

Proposarem també revisar els aspectes de la Llei d’ur-
banisme de Catalunya que afecten l’habitatge amb
l’objectiu d’estimular la producció d’habitatge protegit
i reconèixer la pluralitat de tipologies d’habitatge en
funció de les noves situacions de convivència i familiars.

Fomentarem els habitatges tutelats amb serveis comuns
i règim de lloguer per a gent gran, per a altres col·lectius
específics com ara disminuïts físics o psíquics i dones
víctimes de maltractaments; habitatges que a la llarga
ens agradaria que poguessin tenir la consideració de
veritables dotacions públiques.

Fomentarem la rehabilitació, i en aquest sentit aprova-
rem el Pla català de la rehabilitació per permetre la re-
habilitació de no menys de quaranta mil habitatges en
quatre anys.

Dissenyarem programes específics de rehabilitació per
objectius, en funció dels que siguin considerats més
importants, amb aspectes com accessibilitat, adaptació
per a persones amb mobilitat disminuïda, habitatges en
zones de muntanya.

Dotarem de subvencions úniques de la Generalitat o
addicionals a les de l’Estat totes les polítiques de reha-
bilitació.

Desenvoluparem un programa de revalorització d’habi-
tatges per obtenir mínims d’habitabilitat i per mobilit-
zar també el parc d’habitatges buits.

Continuarem i millorarem el manteniment del parc
d’habitatges dels barris gestionats per Adigsa.

Fomentarem les àrees de rehabilitació de barris amb
habitatges afectats per patologies estructurals.

Desenvoluparem el programa d’habitatge amb remo-
delació integral de barris d’acord amb les línies que ha
presentat la conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques.

Canviarem el procediment de tramitació i pagament
dels ajuts a la rehabilitació, que actualment es troben en
un veritable col·lapse; col·lapse quant al nombre d’ex-
pedients no tramitats i quant a la nul·la disponibilitat de
recursos per satisfer les subvencions demanades, amb
retards de més d’un any.

Presentarem un projecte de llei de l’habitatge dins el
termini de sis mesos a la consideració d’aquest Parla-
ment. Aquesta llei, com a esquema, contindrà referènci-
es als següents aspectes: a la definició de les tipologies
d’habitatge protegit; a l’eliminació de la possibilitat de
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desqualificació dels habitatges protegits durant tot el
període que duri el règim de protecció, per fer front,
doncs, a la injustícia que suposa el diferencial entre
l’ajuda rebuda i els increments de preu de l’habitatge
que suposen una apropiació de plusvàlues no degudes;
a l’adaptació de les figures de la carta de gràcia i del
dret de superfície en la promoció de l’habitatge prote-
git, també per garantir-ne el rescat; a l’establiment de
sistemes de control públic sobre les vendes inicials
d’habitatge protegit i en les segones transmissions,
adoptant i reforçant les figures del dret de tanteig i re-
tracte; a mesures contra la sobreocupació dels habitat-
ges; la renovació dels criteris de control del procés
constructiu i de manteniment, i la revisió de la norma-
tiva de protecció del consumidor.

Un apartat específic d’aquesta Llei de l’habitatge, o
que, fins i tot, potser, podria donar lloc a una legislació
específica, seria el de la millora de les condicions d’ha-
bitabilitat i l’edificació sostenible. En aquest sentit, pro-
posarem desplegar una línia d’ajuts especials per a ha-
bitatges protegits i a altres que fomentin la construcció
o rehabilitació integral, sempre que incorporin elements
de sostenibilitat, tant en el disseny i els materials com
en les energies i la gestió de residus.

Instaurarem la cèdules de manteniment integral de
l’edifici, el que vindria a ser una ITV de l’habitatge,
lligada als ajusts a la rehabilitació i a convenis amb
l’Administració local que simplifiquin la gestió admi-
nistrativa de les cèdules, lligant-les a les llicències
d’ocupació, de primera i de segona ocupació.

Proposarem convenis amb les universitats, col·legis pro-
fessionals i operadors per a la investigació i l’aplicació
de millores d’habitabilitat i d’edificació sostenible.

Aprofundirem i generalitzarem les mesures per a l’acces-
sibilitat a l’habitatge de persones de mobilitat reduïda.

Desenvoluparem actuacions especials de foment de
l’emancipació juvenil. Fomentarem experiències pilot
de l’anomenada «masoveria urbana», entesos com a
pactes entre propietaris i joves que incloguin un inter-
canvi entre dret a l’habitatge, rehabilitació i manteni-
ment; fomentarem les residències d’estudiants i altres
formes de convivència juvenil gestionades per agents
públics o privats, i donarem suport a les experiències de
convivència intergeneracional.

Quant a les polítiques de sòl destinades a la promoció
d’habitatge protegit, a part de les mesures de suport a
l’adquisició de sòl ja referides, proposarem al Congrés
dels Diputats i al Govern de l’Estat canvis en la legis-
lació del sòl i de règim de valoracions, especialment pel
que fa a les valoracions, perquè no s’apliquin els valors
d’expectativa urbanística sinó la suma del valor inici-
al més les aportacions efectives que s’hagin realitzat
per a la seva transformació.

Proposarem, també, modificacions de la Llei d’urbanis-
me de Catalunya per a la millora i concreció dels siste-
mes de delimitació i obtenció de sòl residencial adreçat
a figures de protecció a valor inicial, i prioritzarem les
polítiques de l’Institut Català del Sòl en la formació de
patrimonis de sòl residencial destinats preferentment a
la promoció d’habitatge protegit.

Reforçarem el paper d’Adigsa, com a eina de gestió i
manteniment del parc d’habitatges protegits, i anirem
a la constitució de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
Entenem l’Agència Catalana de l’Habitatge com un
marc de planificació, de concertació i d’execució de les
polítiques d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i
dels diferents agents locals.

L’ACH, l’Agència Catalana, es definirà com un instru-
ment preferent per dur endavant polítiques que hem
ressenyat fins ara, més enllà de la promoció que corres-
pon realitzar a l’Incasol. A l’Agència hi hauran de par-
ticipar altres institucions, bàsicament locals, i els matei-
xos operadors socials. I estarà cridada a administrar el
parc públic d’habitatges de la Generalitat i tot aquell
que, per exemple, en règim de concessió administrativa,
provingui d’altres patrimonis públics de sòl i habitatge.

Per acabar, el conjunt d’objectius i mesures que he de-
tallat comprometen, doncs, el Govern de la Generalitat,
però sols seran possibles amb la col·laboració activa
dels restants agents públics i privats.

I és en aquest sentit que hem de fer una crida a la coo-
peració dels agents. Al Govern de l’Estat, amb el pro-
pòsit que després de les eleccions del 14 de març aug-
menti el seu suport a l’habitatge protegit, es reconegui
el dret de les comunitats autònomes a gestionar de for-
ma diferenciada els recursos segons les seves realitats
i les seves opcions, posi el patrimoni públic al servei
d’aquestes polítiques i modifiqui la legislació de règim
del sòl i valoració.

Als ens locals de Catalunya, que han de protagonitzat
bona part de l’esforç directe de promoció a través de les
seves societats, patronats o empreses, amb conveni o no
amb l’Institut Català del Sòl o amb la Direcció General.

Als promotors privats, amb els quals caldrà avançar
amb noves formes de cooperació i concertació.

A les cooperatives i a les fundacions d’habitatge, tant
sindicals, veïnals, com d’altres, que han d’eixamplar la
seva participació en aquest procés.

A les ONG destinades a l’atenció de les necessitats
d’habitatge de sectors desafavorits.

A les caixes d’estalvi i altres entitats financeres, que, a
més del seu suport financer, poden i han de mobilitzar
les seves empreses i els seus patrimonis en benefici de
la promoció i gestió d’habitatge protegit, tal com algu-
nes ja han començat a fer.

Als col·legis professionals, a les universitats i altres àm-
bits acadèmics, que han d’aportar els seus mitjans hu-
mans i materials en la investigació sobre noves formes
d’habitatge, urbanització, construcció, en el marc de la
futura Agència Catalana de l’Habitatge.

Amb aquest propòsit de concertació, des del Govern
ens comprometem a dotar de fons propis tant el finan-
çament com el nou Pla del dret a l’habitatge, i a legis-
lar a favor d’aquests objectius marcats.

Gràcies.

El president

Gràcies, honorable conseller. Se suspèn la sessió per
quinze minuts.
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La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i
tretze minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i cinc
minuts.

El president

Es reprèn la sessió.

I té la paraula, pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, l’honorable senyor Ramon Espadaler. Quan
vulgui...

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, en
primer lloc, benvingut al Parlament; moltes gràcies per
l’extensa explicació del seu programa de govern... Val
a dir que ens ha semblat més un programa electoral que
de govern, perquè li‘n demanarem algunes concrecions
més, però en qualsevol cas moltíssimes gràcies per la
presentació que ens ajuda a emmarcar quin és el capte-
niment del Govern en aquesta conselleria i mitja,
doncs, que acaba de presentar-nos vostè, de Medi Am-
bient i aquest mig Habitatge, perquè l’altre mig se l’han
descuidat a Política Territorial i Obres Públiques, però
tindrem en qualsevol cas ocasió de parlar-ne.

Nosaltres tenim, i aquestes són unes regles parlamen-
tàries que evidentment acceptem, relativament poc
temps, un quart d’hora; per tant, segurament que ens
quedaran algunes coses al tinter, ja li ho avenço, i ja
haurà vist que hem entrat un conjunt d’iniciatives par-
lamentàries per tal de, a través dels mecanismes propis,
de la interpel·lació o de les preguntes, poder aprofundir.
Per tant, ja avenço que, lluny de l’exhaustivitat, per
qüestions òbvies de temps, sí que entrarem en uns
quants dels temes que vostè ha plantejat al llarg de la
seva intervenció.

I començo ja entrant, no faré el mateix ordre que vos-
tè, però pràcticament el mateix, començo parlant de
temes d’aigua, que em sembla que han estat objecte
d’un intens debat, des de la perspectiva no només po-
lítica, partidista, sinó també social, i per fer-li una pre-
gunta a què vostè no ha donat cap mena de resposta.

Per nosaltres hi ha una qüestió de fons, amb l’aigua: en
falta o no en falta, d’aigua? Miri, si ens n’anem als pro-
grames electorals d’aquest GEC, d’aquest govern d’es-
querres i catalanista, el PSC diu que sí que ens falta i
diu que ens falten 250 hectòmetres cúbics; si anem a
mirar què diu Esquerra Republicana, diu que sí que en
falta, que ens falten 48 hectòmetres cúbics; si mirem el
programa d’Iniciativa per Catalunya, diu que no en fal-
ta, i si mirem el GEC, no diu ni si en falta ni si no en
falta.

Ho dic perquè aquesta és una pregunta central: si no en
falta, no ens hi posem; no cal que discutim sobre la
connexió de xarxes, no cal que discutim sobre què hem
de fer o deixar de fer en relació amb el Pla hidrològic.
I vagi per endavant que ens tindran al costat en el que
és la defensa de l’Ebre. I nosaltres hem manifestat
quin és el nostre posicionament. Ho vàrem intentar
canviant la Llei del Pla hidrològic; el Govern del Par-
tit Popular unilateralment ens ha tornat enrere aquesta
Llei. Per tant ens tindran al costat en la defensa de
l’Ebre.

Però aquesta és una qüestió essencial: falta o no falta
aigua a les conques internes? I si creuen que en falta,
quanta en falta? I seguim: si a més a més creuen que en
falta i ens defineixen quanta, que em sembla que és la
pregunta substancial, com hem de respondre a aquest
dèficit? L’hem de respondre..., o podem respondre-hi
només des de la reutilització, només des de la major
eficiència, o ens calen aportacions externes?

La nostra posició, el nostre model, el model de l’ante-
rior Govern o el model que defensa Convergència i
Unió en aquest camp, ha estat prou explícit: creiem que
sí que en falta, creiem que calen polítiques d’estalvi,
creiem que cal la reutilització, creiem que cal, a més a
més, aportació externa, que ha de ser dessalatge, i cre-
iem, a més a més, que cal una aportació, malgrat això,
externa, que en el nostre cas és el Roine, i aquí, doncs,
tenim una diferència substancial, substantiva, amb el
que és el Partit Popular i no sabem si tenim una diferèn-
cia amb relació a vostès.

Perquè és una constant en el que ha estat la intervenció,
que és un discurs certament molt ben travat, molt ben
estructurat, però que el desmenteix la mateixa realitat:
davant del que era un model, amb què es pot o no es-
tar d’acord –amb què es pot o no estar d’acord–, no
tenim un model alternatiu, tenim una suma de contra-
diccions. Perquè el GEC es defineix sobretot per les
contradiccions, es defineix més per la protesta que per
la proposta.

Per tant, necessitem tenir resposta en aquesta primera
qüestió: hi ha o no hi ha dèficit? Si n’hi ha, de quant és,
i si n’hi ha, com es pot corregir? Val o no val l’acord
que va prendre aquest Parlament el 10 de juny de 2000
en què s’estimava el dèficit de les conques interiors de
Catalunya en 300-350 hectòmetres cúbics, i que vàrem
votar a favor el Grup de Convergència i Unió, el Grup
Popular i el Grup socialista.

És o no és vàlid, aquest model? Si no és vàlid, en por-
taran una alternativa en aquesta cambra? Vostè ens ha
ofert participació i li agafem la paraula i ho agraïm.
S’instarà en aquesta Comissió que es faci, com es va fer
en l’anterior legislatura, un nou document per tenir la
proposta el màxim d’unitària en aquesta cambra? Po-
dem anar per aquest camí, ja li avancem que si l’acord de
juny de 2000 no és vàlid, en qualsevol cas, nosaltres
demanarem que sigui aquesta cambra, com ho va ser el
10 de juny de 2000, doncs, que es pronunciï respecte a
això.

Però ens preocupa que el problema de fons és aquesta
no alternativa clara, aquest no-model –aquest no-mo-
del–, perquè no es pot venir al Parlament i dir que es
faran no sé quantes coses amb el Pla hidrològic però
sense dir si hi ha o no hi ha dèficit. I no ho diuen, intuïm,
perquè no ho poden dir, perquè els programes electo-
rals de les diferents forces parlamentàries que confor-
men el GEC són tan dispars que arriben a la contra-
dicció. I aquesta contradicció s’expressa en la política
de l’aigua d’una manera jo crec que molt clara: què fa-
rem amb la interconnexió de xarxes?, la farem o no la
farem? Vostès, tots han signat, alguns amb matisos, cer-
tament el PSC amb un annex a peu de pàgina, el docu-
ment de la Plataforma en Defensa de l’Ebre; Esquerra
Republicana i Iniciativa per Catalunya l’han signat de
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pe a pa, sense matisos, sense notes de peu –notes de peu
que, d’altra banda, són essencials.

Avançarem o no amb la connexió de xarxes? És un va-
lor afegit? És estratègicament important per al país? El
model de Convergència i Unió és que aquest és un mo-
del que aporta valor, que dóna seguretat, que dóna ga-
rantia, que ens permet ser més eficients. No sabem quin
és aquest model alternatiu i intuïm que no ho sabem ni
ho sabrem mai perquè no poden posar-se d’acord, per-
què una connexió de xarxes o es fa o no es fa, perquè
fer-ho a mitges... –i després parlarem de Bracons, que
també ens sorprèn, doncs, que no n’hi hagi hagut el
més mínim esment–, les coses a mitges no són una al-
ternativa; és, en qualsevol cas, una espècie de «com-
ponenda» per intentar salvar els mobles i acabar des-
contentant tothom. Però, en qualsevol cas, això ja ho
parlarem quan tinguem ocasió de parlar de Bracons,
d’infraestructures en el sentit més ampli.

Contenciosos. Vostè va anunciar la defensa de l’Ebre
des de molts fronts, i ens tindrà, hi insisteixo, al costat.
També des del front judicial. I en la primera entrevista
que va fer a Terres d’Ebre, amb la Plataforma, vostè va
anunciar que el 20 de gener presentaria un contenciós.
L’ha presentat o no l’ha presentat?

Vostè aquell mateix dia va fer un altre acte que ens sem-
bla important i que en nom d’aquesta transparència que
vostè ofereix, doncs, li demanaríem que el fes públic:
l’acord de Mequinensa, amb el Govern d’Aragó.

Què en pensen vostès, del Pacto del Agua de Aragón?
Nosaltres ens discutim aquí per 1.050 hectòmetres del
riu Ebre, i és coneguda quina és la posició del Grup de
Convergència i Unió, de l’anterior Govern de la Gene-
ralitat; però resulta que en relació amb els 3.600, que no
1.000, tres vegades més, llargues, 3.600, Pacto del Agua
de Aragón, ve aquí i no ens en diu res. Vostè ens ha vin-
gut a presentar quelcom coherent internament, però que
s’assembla més a un programa electoral que a un pro-
grama d’acció de govern. Estem o no estem a favor del
Pacto del Agua de Aragón? Falta o no falta aigua? In-
sisteixo: hi han un conjunt de preguntes que agrairíem
que en poguéssim tenir resposta.

En relació amb el tercer element de defensa de l’Ebre,
la defensa en el front europeu: com pensen plantejar
vostès la defensa en l’àmbit europeu, davant de les
institucions europees; si ens pot donar alguna informa-
ció més.

I pel que fa, doncs, al model, agraïm tota aquesta oferta
de diàleg, de consens, de transparència, però ens agra-
daria, hi insisteixo, conèixer aquest acord de Mequi-
nensa; què diu en relació, si és que en diu alguna cosa,
amb el Pacto del Agua de Aragón aquesta declaració de
Mequinensa.

Hi ha altres respostes que ja ens les ha donat i que,
doncs, jo penso que estan en una direcció en què po-
dem coincidir. Tot el que fa referència a la declaració de
zones vulnerables..., cal fer aquesta revisió. Desitgem,
volem i ens tindrà també en aquest cas al seu costat; vo-
lem que es faci concertant-ho, parlant-ho amb els agents
territorials.

Ens preocupen algunes expressions com les que vostè,
doncs, ha fet referint-se..., diu: «Escolti, en l’àrea me-
tropolitana farem això...» –i aquesta és una seva cons-
tant–, «i amb el rerepaís farem, si els sembla...» Escolti,
parlin-ho amb aquest rerepaís, l’ampliació de zones
vulnerables, perquè vostè sap perfectament quina és la
sensibilitat que hi ha en els alcaldes, en els ajuntaments,
en diferents agents socials.

Deixo el tema d’aigua amb aquest resum. Vostè no ens
ha ofert cap model alternatiu al model que existia fins
ara de gestió de l’aigua, que posava l’accent en la ges-
tió de la demanda, perquè no és il·limitada, l’oferta,
evidentment, en això coincidim, però no ens ha dit si hi
ha o no hi ha dèficit, etcètera. Preguntes plantejades.

En matèria de residus podríem dir tres quartes parts del
mateix. Vostès, i els honora la coherència, des d’Inici-
ativa per Catalunya, una part integrant del GEC, s’han
manifestat sempre reiteradament en contra de la incine-
ració. Tant és així que amb les darreres modificacions
de lleis vostès varen ser..., se’n varen desmarcar, i els
honora, aquesta coherència. Continuarem o no amb la
incineració de residus?

I diu que abans de no sé quants mesos, en molt poc
temps, posarem aquest nou cànon. Escolti, nosaltres
vam tardar tres anys, certament, i se’ns en pot acusar, vam
tardar tres anys, però és que ho vam fer perquè vam par-
lar amb els ajuntaments. Vostè pensa parlar amb l’Ajun-
tament de Mataró, el de Barcelona, el de Reus, el de
Girona, ves per on, tots ells governats per alcaldes so-
cialistes i alguns d’ells coparticipats, i vostè ho coneix
prou bé, per Iniciativa per Catalunya, en relació amb
aquest nou cànon? Com es pot venir aquí en tres mesos
o dos mesos escassos que ens ha dit a portar una pro-
posta i sense haver-ne parlat amb els ajuntaments?
Expliqui’ns quin és la política de síntesi, si és que aquesta
síntesi és possible, perquè, entre una cosa i la contrària,
a nosaltres se’ns fa difícil pensar que existeix una sín-
tesi, i no hi ha una síntesi entre no incinerar i incinerar.
Expliqui’ns quina és la seva proposta.

En relació amb els residus ramaders, ens hem llegit
amb cura..., i aquest és un problema que tenim damunt
la taula i que el coneixem prou bé i que hem estat,
doncs, avançant-hi, probablement per alguns massa
poc, per altres probablement massa. En qualsevol cas,
gestió de residus: quin és el model, doncs, del GEC, del
Govern d’esquerres i catalanista?, perquè veiem dife-
rències molt abismals en el que són els programes.
Com la faran, la limitació de caps de bestiar a les co-
marques o a les zones vulnerables? Com es farà la limi-
tació de les granges? Ho parlaran amb la gent, ho par-
laran amb els alcaldes, amb les institucions? Fins ara les
decisions que ha anat prenent aquest Govern en l’àm-
bit del medi ambient i en altres àmbits no es caracterit-
zen precisament pel diàleg.

L’altre dia teníem altres compareixences i posàvem al-
tres exemples, organització territorial, etcètera, que no
s’han consultat en el territori. Vostès, tinc la sensació
que només parlen amb una part, però en qualsevol cas
no parlen ni tan sols a vegades amb els representants
del món local en relació amb temes tan importants com
aquests. Hi haurà o no hi haurà moratòria de granges
en les zones vulnerables en relació amb els residus?
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Aquesta es una qüestió important. Hi haurà o no ajuts
a l’abandonament de l’activitat? Aquesta era una pro-
posta que estava damunt la taula, raonablement acorda-
da, doncs, amb els diferents agents implicats. Continu-
arà aquesta política o hi haurà un canvi en aquest sentit?
Es parlarà o no amb el territori?

I en relació amb els residus industrials, i no tinc temps
i, per tant, abreujo, només una pregunta. I aquesta pot-
ser la hi faig des de la procedència territorial: què faran
amb la tèrmica de Sant Pere de Torelló? Tenen una
oportunitat d’or de fer el que prediquen: miri, un alcal-
de d’Iniciativa i un conseller d’Iniciativa poden aturar
una incineradora. Seran coherents aquí? Faran cas als
milers d’al·legacions que hi han des del territori? Tam-
poc ens n’ha dit res, de quin és aquest model. Ja sabem
que em pot dir: «Escolta, en residus municipals, el que
hem d’afinar és, a través del cànon, anar reduint la in-
cineració.» Escolti, n’han de fer una de nova a Sant
Pere de Torelló? Què pensen fer en aquest cas concret
i puntual però em sembla que prou exemplificador i
prou paradigmàtic?

Un altre àmbit –i vaig de pressa, conseller, per la limi-
tació de temps–, medi natural. Jo no qüestiono l’orga-
nització que faci el Govern, faltaria més, d’agrupar les
diferents competències que tenen referència o que fan
referència al medi natural. Vostè la justifica per un cri-
teri d’eficiència. Aquest mateix criteri d’eficiència no
és aplicable a l’àmbit de l’habitatge? No seria més efi-
cient tenir les polítiques del sòl i les d’habitatge en un
mateix departament? La mateixa eficiència que vostè
reclama i la presenta com a justificador de la unificació
de competències en patrimoni cultural, aquesta matei-
xa eficiència serveix per això, però no serveix?

El problema de fons, senyor conseller, a parer nostre, és
que aquí hi ha un repartiment partidista, que han primat
més els interessos de partit. I vostè ho ha dit: «una con-
selleria i mitja», perquè l’altra li ha quedat a mitges,
perquè a l’altra li han passat només l’habitatge i no el
sòl. I sorprenent, sorprenent..., escolti, ens n’hem anat
a mirar la pàgina web del Govern finlandès, i, escolti,
no és aquest el model –no és aquest el model... Escol-
ti, vostè creu que hem d’anar a buscar models tan...? En
qualsevol cas, busquin on creguin, però és que no és
aquest el model.

Sap qui gestiona les qüestions d’habitatge en el Govern
finlandès? Li podem donar la pàgina web que acabem
de baixar ara mateix. Ho gestiona el departament res-
ponsable de l’Administració local. Per tant, no cal que
vagin a buscar no sé quines justificacions de quelcom
que és un simple repartiment partidista, un simple re-
partiment d’interessos entre tres partits que han d’assu-
mir el Govern. Però hi ha un problema de fons en
aquest repartiment partidista: que els punts de partida,
que els programes, que el seu contracte amb els respec-
tius electorats són essencialment diferents entre ells. I
ho són en política de l’aigua, ho són en política de re-
sidus i ho són en molts altres àmbits. I aquest és un
problema de fons i una constant. I crec, senyor conse-
ller, que, i portem poc temps del nou Govern, a vostès
els desmenteixen els fets. Crec que és molt lloable i és
d’agrair, doncs, que vingui a oferir diàleg, consens,

amb un discurs, doncs, en què ho integrarem tot..., però
es prenguin decisions sense consultar al territori.

En el capítol d’infraestructures, amb quin ajuntament
ha parlat de la vall del Ges, o de la Vall d’en Bas, o
d’Osona, o de la Garrotxa? Amb quina cambra de co-
merç, amb quina associació empresarial? Vostè es va
afanyar a treure una nota que ja en donaria explicacions
a «Salvem les valls», però és que..., que em sembla
molt legítim, jo també hi havia parlat, l’anterior Go-
vern, evidentment, faltaria més, i el conseller de Polí-
tica Territorial encara molt més que el de Medi Ambi-
ent, però és que també parlàvem i també escoltàvem els
pronunciaments dels ajuntaments i dels consells comar-
cals.

I vostès planifiquen..., no planifiquen, s’han de fer en-
rere d’una infraestructura que resulta que en un mateix
dia ens diuen que sí, que no i el contrari. I això ho hem
patit i hi hem assistit, i resulta que ahir..., vostès creuen
que és normal que els diputats que donen suport al
Govern, una part d’aquests, vagin a manifestar-se en
contra d’una infraestructura tal com la planifica el Go-
vern? De debò vostès creuen que es pot –i perdoni’m
l’expressió tan casolana, de rerepaís, si vol vostè– tenir
la dona borratxa i el vi al bot? Potser seria un símil molt
més apropiat, doncs, per a la taxa zero d’alcoholèmia;
però vostè creu que això és possible?

Vostè creu que pot venir aquí al Parlament i no parlar
de Bracons després de les quatre mil persones que va-
ren sortir ahir, després del que ens va dir el conseller de
Política Territorial dimecres passat, que diu: «No,
doncs, el farem, però ara farem una moratòria»?

Escolti, la Vic - Olot respon a un model, i acceptem,
faltaria més, que hi hagin models alternatius, responia
a un model que connectava això que vostès defineixen,
doncs, com la Catalunya Central amb Europa. I aquest
era el nostre model. Em pot dir quina mena de model
és aquell que, per intentar acontentar, que tampoc ho fa,
una part de les ONG i de grups ecologistes, passa de
quatre a tres carrils? Escolti, ens hem escoltat mitja vida
–ens hem escoltat mitja vida– que hem fet un eix trans-
versal petit, i ara que planifiquem una infraestructura de
quatre carrils, ara resulta que, per quedar bé no se sap
amb qui, la fan de tres. Això és model? No, això és la
constant d’intentar fer una síntesi d’allò que no és as-
similable. No es pot fer una síntesi d’una cosa i la con-
trària. I vostès no tenen model. I acceptem, evidentment,
que es pugui discrepar del model de Convergència i Unió.

En particular, vostès, Iniciativa per Catalunya, sí que el
tenen, un model, i sempre havíem tingut ocasió, amb la
diputada Font i amb altres diputats del seu Grup, de dir:
«Escolti, visca la diferència.» I aquesta era una cons-
tant. Escolti, però ara governen, vostès, en són consci-
ents? En són conscients, que no té cap lògica ni cap
sentit que es faci mitja infraestructura i que a més a més
surti una part dels diputats a protestar respecte a això?

Escolti, han d’optar i han de definir un model d’aigua,
han de definir un model d’infraestructures, han de de-
finir un model de gestió de residus..., més enllà de les
bones paraules i dels discursos. I el seu era un discurs
brillantment estructurat i que tenia molts punts de co-
incidència... Però és que hem de baixar a la realitat. I la
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realitat té noms i cognoms: té la incineració, doncs, de
Mataró, de Tarragona, de Barcelona, de l’àrea metropo-
litana; té els abocadors... No hem sentit mai que el Grup
que vostè tan dignament representa, doncs, donés su-
port a cap abocador. El que no podem fer és no fer
incineradores i a més a més, doncs, no permetre cap
abocador. Vostès estan en contra de Cruïlles, en contra
de Vacamorta, en contra de l’ampliació de Can Mata,
en contra de tots els equipaments, i ara ens ve a oferir
un pla... Doncs, ens tindrà al costat, ens tindrà al cos-
tat a l’hora de fer aquest Pla d’equipaments, que és
exactament allò que nosaltres en molts casos no vam
notar de l’anterior oposició, i ens hi tindrà per respon-
sabilitat de país, és clar que ens hi tindrà. Però el que els
preguem és això, que defineixin aquest model.

Estava, he fet un digressió llarga, en l’àmbit de medi
natural. Ampliarem o no les zones de protecció especi-
al, les ZEPA, de les aus, amb relació al Segarra - Gar-
rigues? Aquest és un tema que preocupa les persones.
En els respectius programes diuen «ampliarem». Cap a
on? Com la faran, aquesta ampliació?

Aquests són temes que de veritat preocupen, i que sí
que es pot dir que amb el diàleg..., i d’acord, doncs, ens
hi trobarà, a parlar. Però amb qui parlarem? Com ho
farem? El criteri últim és ampliar o no és ampliar?

En la creació dels espais naturals, sí que els demanem
una qüestió. Vostès tenen una llista llarga d’espais na-
turals a construir, i vostè no s’hi ha referit avui, segu-
rament no sigui, evidentment, el tema estrella..., que
tinguin en compte, i aquest era el nostre model, i, si no,
defineixin amb claredat quin és aquest model alterna-
tiu, que la gent del rerepaís ha de viure al territori i del
territori. I a vegades ens preocupa aquesta visió, doncs,
molt urbana d’entendre això, el rerepaís, com una es-
pècie de jardí que només es deuen poder fer carrete-
retes comarcals. Escolti, de carreteretes comarcals en-
tre Vic i Olot, tenim la de la Vola, que és magnífica, de
paisatge, és magnífica. Perquè..., per acabar fent el tú-
nel de la Vic - Olot només amb tres carrils, per no arri-
bar enlloc, doncs, ens sembla realment lamentable.

El president

Vol anar acabant, si us plau...

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Intento anar acabant... Amb relació a l’habitatge, escol-
ti, vostè ha ofert consens, el mateix que li oferim nosal-
tres amb relació a la Llei de l’habitatge que nosaltres
hem posat a consideració i està, doncs, ja en el tràmit
parlamentari. Ens preocupa la dissociació que hi ha
entre competències de les polítiques del sòl, que són
imprescindibles, entre un i altre departament, però en
qualsevol cas aquest és un tema, com tants d’altres de
què hem parlat, prou important, i ens hi trobarà, també,
aquí en el consens. Compartim l’objectiu, doncs, de
poder donar «vivenda», i, per tant, ens hi trobarà. I
nosaltres ja tenim un text entrat al Parlament i, en
aquest sentit, sí que li demanem..., perquè ara tenen una
oportunitat d’or, fins ara tots els mals de l’habitatge
eren responsabilitat del Govern de la Generalitat...,
miri, escolti, ara, pràcticament ho governen tot: l’entorn
metropolità, que és on hi ha el major dèficit, que no

exclusivament, i el Govern de la Generalitat, per tant,
tenen l’oportunitat d’or de fer el que no han fet des dels
ajuntaments, perquè ara ja no els valdrà, als ajunta-
ments metropolitans, retreure al Govern de la Genera-
litat quines són les discrepàncies amb relació a l’habi-
tatge.

Per tant, vostès, em dóna la sensació, senyor conseller,
li ho dic amb tot el respecte del món, que tenen més una
proposta que una protesta; vostès parteixen de progra-
mes... (Veus de fons.) Una protesta, perdó, que una pro-
posta –una protesta que una proposta. Vostès parteixen
de programes que són essencialment diferents –que són
essencialment diferents–: no es pot fer una política de
l’aigua si no es defineix amb claredat primer si hi ha o
no hi ha dèficit; no es pot fer una política de residus si no
s’opta, o no, per la incineració; no es pot fer una polí-
tica d’infraestructures coherent si es vol fer una cosa i
es vol fer la contrària; no es pot fer una política d’ha-
bitatges quan es disgreguen les competències amb cri-
teris exclusivament partidistes.

Per altra part, fins a dia d’avui, i esperem, doncs, que
això canviï, i li agafem la paraula, no han dialogat amb
el territori; en el tema de Bracons, en tots els altres te-
mes, no han parlat amb els agents socials, amb els
agents econòmics, amb els ajuntaments, amb els con-
sells comarcals, que tenen posicions clares i definides.
Ens dóna la sensació que ni tan sols dialoguen amb els
seus companys de Govern, hi insisteixo, si no, expli-
qui’ns a què responen les manifestacions.

Per tant, els demanem i els oferim, doncs, aquesta ca-
pacitat de concertar aquells eixos importants, que ho
són per al conjunt de la ciutadania, és clar que sí, però
els demanem que posin davant els interessos del país,
que no es conformin a fer el que han fet fins ara: fer un
simple repartiment partidista i partidari. Si vostès fan
aquest canvi, ens trobaran al costat en la definició de
moltes polítiques.

Agraeixo el temps de més que m’ha donat la presidèn-
cia, i ens quedarà un segon torn, per bé que breu, i mol-
tes interpel·lacions per endavant per poder, en qualsevol
cas afinar...

El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable con-
seller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Gràcies, senyor president. Honorable diputat, aquest
conseller que li parla li parla en nom del Govern de Ca-
talunya, m’honro molt, de tota la vida, d’haver sigut del
PSUC i d’Iniciativa, però en aquest moment el meu
únic mandat imperatiu és l’Acord de govern i la desig-
nació que va tenir a bé fer-me el president de la Gene-
ralitat. Per tant, mentre no es demostri el contrari, jo em
dec a un programa, que compartim, i que té suport par-
lamentari en aquesta cambra. Totes les altres conside-
racions que vulgui fer amb relació a l’actuació de les
forces polítiques, doncs, amb molt de gust, suposo, que
els companys en altres fòrums debatran amb vostè.

Sobre l’aigua. Falta o no falta aigua a Catalunya? Miri,
hi ha una frase, que he llegit ara que m’he documentat
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molt sobre l’aigua, que diu: «Mai manca aigua, el que
hi ha sempre és aigua mal gestionada.» Què vol dir ai-
xò? Miri, les persones humanes tenim una mitjana,
diuen, em sembla, de setanta-cinc anys de vida, almenys
en aquest país, en aquesta societat. Ens falta o no ens
falta vida? Diem: «És que aquesta és la que hi ha.» L’ai-
gua, l’important del criteri de la nova política de l’aigua,
de la Directiva marc europea, és que diu: «Escolteu,
l’aigua, la que hi ha, i aquesta aigua s’ha de preservar,
perquè si matem la font s’ha acabat l’aigua.»

Per tant, el primer imperatiu, i em sembla que ho he
explicat en la intervenció, el primer imperatiu és: par-
tim de l’aigua que tenim, mantinguem-la i recuperem-
la quan està malmesa, com és el nostre cas, i, a partir
d’aquí, gestionem-la bé i adaptem els nostres models de
desenvolupament, els nostres models de consum, a
aquests recursos disponibles. I si miréssim a través del
món i a través de la història, cada civilització, cada país
adopta els seus models de gestió d’aigua. Els que segur
que no funcionen són aquells que acaben amb el recurs,
els que segur que no funcionen són aquells que per
abastar o donar satisfacció a determinades demandes
fan una destrossa més gran que el que intenten resoldre.

Però, entrant amb més detall, nosaltres el que hem fet
és dir: «Escolteu, tenim molts estudis, moltes informa-
cions, etcètera, que diuen que segurament l’aigua ges-
tionada d’una altra forma seria suficient.» Però hem
sigut encara més curosos i més prudents que això, i
hem dit: «Escolteu, demostrem-ho.»

Per tant, per això parlem del nou Pla alternatiu per a
l’ús de l’aigua a Catalunya, que no és broma, que ocupa
diferents apartats i que començarà per un avenç que
esperem tenir..., no esperem, està compromès que a
l’abril el puguem tenir, entre altres coses perquè tam-
bé a la primavera la Unió Europea ha de prendre deci-
sions sobre el tema del finançament del transvasament,
i, a partir d’aquí, presentem de forma raonada què és el
que ha de fer aquest país per poder tenir un model de
desenvolupament sostenible sense necessitat de trans-
vasaments. I, a partir d’aquí, serà el país, aquesta cam-
bra, el Govern, la societat, amb un procés participatiu
i de debat que dirà: «Escolta, estem disposats a fer ai-
xò.» Nosaltres creiem que, a través de les mesures que
s’articulen aquí com he anunciat, i prèviament conegu-
da la informació que hi serveixi de suport, serà possi-
ble... –aquesta és l’aposta que fem–, serà possible fer
una bona gestió de l’aigua a les conques internes de
Catalunya sense haver d’anar a transvasaments; trans-
vasaments que totes les fonts autoritzades a nivell de la
Unió Europea ens diuen que és una barbaritat.

M’alegro, i els felicito, el seu Grup, que s’hagin apun-
tat ara a això, i que, per tant, ens diguin que ens donen
suport a totes les actuacions que ara hem endegat. Se-
gurament, si el seu Grup o l’anterior Govern hagués fet
una acció més decidida, com la que ara ens demanen,
fa uns anys endarrere, avui no estaríem on ens trobem
i aquest problema, com a mínim, no l’hauríem d’abor-
dar per on l’abordem.

El que em diu respecte als contenciosos administra-
tius..., evidentment, s’han posat, i fixi’s que fins i tot he
dit, i he sigut molt curós, que en alguns casos ja esta-
ven acordats per l’anterior Executiu..., i el que no hem

dit és «introducció de nous argumentaris», perquè a
l’hora de veure els informes que van servir per fona-
mentar la interposició del recurs es parlava encara del
cabal mínim ecològic com a condició per autoritzar el
transvasament i de les disponibilitats d’aigua del Roine,
etcètera. Nosaltres, l’únic que diem és que intentarem
que la demanda, el contingut de la demanda, sigui co-
herent amb el model alternatiu que propugnem.

Per tant, gràcies pel suport, i sí, es faran aquestes acci-
ons i es faran totes les accions que ja he anunciat a la
Unió Europea. He dit que són els instruments habituals,
denúncies raonades, possibles procediments, més totes
les actuacions que a nivell polític, doncs, es puguin anar
realitzant en aquest tema.

Sobre el tema del Pacto del Agua de Aragón i la decla-
ració de Mequinensa, doncs, efectivament, aquest va
ser un tema que vam abordar amb el conseller i, si no
tinc..., no sé si és aquí, però amb molt de gust els dis-
tribuirem la declaració que vàrem firmar i que vàrem
debatre prèviament a la reunió. Des de Catalunya và-
rem ser molt curosos a explicar-los que la nova cultu-
ra de l’aigua era per a tothom, però que, evidentment,
nosaltres no podem anar donant lliçons a altres comu-
nitats autònomes. I el que vam parlar en aquesta decla-
ració, en aquesta conversa, és que cal deixar de consi-
derar el riu, l’Ebre en concret o qualsevol riu, com a
propietat de ningú. I la declaració parla de l’Ebre i del
riu i de l’aigua com un bé col·lectiu en què primen els
valors ecològics i que, a partir d’aquí, cada comunitat
autònoma farà els seus deures. I, evidentment, no som
ningú des de Catalunya per dir a l’Aragó el que han de
fer, però tenen coneixement que la nostra filosofia i el
nostre capteniment respecte a la gestió de l’aigua va per
un altre costat. Respecte a l’Estat, sí que hem de dir-li,
perquè l’Estat està entrant, amb la gestió d’un recurs
que afecta Catalunya. Respecte a una altra comunitat
autònoma, som molt curosos i respectuosos, però a la
declaració pot estar segur que aquest tema va estar pre-
sent, i també, crec no trair la confiança del conseller de
Medi Ambient, perquè em sembla que les notícies pos-
teriorment ho han anat plantejant, que cada cop més a
l’Aragó s’estan plantejant la necessitat d’una revisió del
Pacto del Agua de Aragón. En tot cas, em remeto..., evi-
dentment, no el comprometo en aquest sentit.

Sobre el tema de les zones vulnerables, em sembla que
no m’ha entès, perquè ha parlat de les... No, no..., de les
àrees metropolitanes, no n’he parlat. Jo, en l’única cosa
que he fet èmfasi, en la delimitació de zones vulnera-
bles, és un tema molt sensible. Ens hem trobat el plà-
nol de zones vulnerables fet, però només limitat al tema
de dejeccions ramaderes. En canvi, en la línia que vostè
diu, de diàleg amb el territori, de sostenibilitat, de no
criminalització de ningú, és que s’hi han d’incorporar
també les zones vulnerables per l’acumulació de nitrats
procedents de la fertilització química i que, per tant, per
això ho retardarem una mica, perquè no hem volgut
sortir amb un document que sembli que assenyala amb
el dit a ningú determinat. Perquè sabem que el proble-
ma no és l’excés de nitrats que puguin necessitar els
sòls a Catalunya, sinó, en tot cas, la gestió inadequada
que hi ha hagut.
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I el que ens hem trobat..., i em sembla que aquesta és
la clau en aquest tema que vostè em demana, què fa-
ran?, què no faran? Home, si ho diguéssim ara, ja
m’hauria acusat vostè, amb motiu, de com podíem
prendre una decisió sobre aquest tema sense prèvia-
ment haver-ho debatut.

Per tant, el que fem és haver constituït ja una comissió
tècnica entre el Departament d’Agricultura i el de Medi
Ambient, que estem treballant sobre les línies del pro-
grama, a partir de la constatació que, per ara, i ho he dit
en la intervenció, el Pla de gestió de dejeccions rama-
deres només ha servit per als gestors administratius i
per fer una pila de papers, com tantes coses que ens
trobem en el que ha estat l’experiència de Govern en
aquest país, molts papers –i després, potser, si parlem
d’habitatge i vostè m’hi convida, li ho podré ampliar–,
pilons, milers de papers acumulats, amb gent que ha
hagut de fer quantitat de gestions i el problema igual
que abans o pitjor, i amb una sèrie d’instal·lacions fe-
tes que han resultat ser un fracàs i que al final al darrere
l’únic que s’hi troba són, a vegades, determinats inte-
ressos empresarials que no responen a les necessitats
del país.

Per tant, el que hem dit és: replantegem el problema
sense parti pris, sense prendre partit, sense apuntar-nos
a una opció determinada i sent conscients que el proble-
ma l’hem d’arreglar entre tots, no és una qüestió de res-
ponsabilitat exclusiva dels ramaders, sinó que intentem
fer una bona gestió que permeti mantenir l’activitat ra-
madera d’una forma sostenible i apliquem tecnologies,
ajudes, etcètera, que és el que no han trobat fins ara els
ramaders: han trobat molts de papers, molts de plans
per presentar, poques ajudes per fer instal·lacions o per
renovar les que tenien.

I això és el que sortirà: després d’aquesta comissió tèc-
nica, s’obrirà a la participació dels diferents sectors. I,
home, Déu n’hi do, diu de parlar, doncs, miri amb cin-
quanta dies que portem, festes incloses, he tingut
oportunitat de parlar amb tots els sectors empresarials,
sindicals, etcètera, interessats en el tema. I sé que el De-
partament de..., el conseller d’Agricultura ha fet el ma-
teix. Per tant, aquesta línia està oberta, i el que no seré
és tan imprudent per caure en el parany, precisament,
de dir que si limitarem, com limitarem. No, tenim un
acord de govern que parteix de la constatació d’un pro-
blema cert i que ho vol fer compatible amb el manteni-
ment de l’activitat ramadera. Segur que trobarem so-
lucions bones, les trobarem de forma consensuada i
sobretot seran pràctiques i no burocràcia.

Respecte al tema, m’ha parlat..., vaig així molt..., sobre
el tema de residus. Escolti, l’Acord de govern, i al que jo
m’he referit aquí, és un principi fonamental, el que pre-
tenem assolir a llarg horitzó, la filosofia que ens inspi-
ra, que és també filosofia que no m’invento en aquest
moment. Diu: tot residu finalista, és a dir, tot residu que
s’ha d’abocar, cremar, retornar, no tractat, és un fracàs
en la nostra societat, és una mala gestió d’aquest resi-
du. El desideràtum, l’òptim és que tot procés pogués
recuperar tot el conjunt dels elements que ha utilitzat a
través de les diferents formes de valorització.

Ja sabem que a això no s’hi pot arribar..., almenys a
molt, molt, molt llarg termini, o a llarg termini. Per tant,

del que parteix, no aquest Govern, sinó la Llei de resi-
dus que vostès varen aprovar en el seu dia, amb ampli
consens, i la modificació..., diu una cosa molt clara:
vital, fonamental, prioritari anar a la recollida selecti-
va en origen, quant al tema de tota la matèria orgànica,
destinant aquests cànons que es varen crear per a aques-
ta finalitat i minimitzar els processos de fabricació en
tot el tema d’envasos, en tot el tema del vidre, en tot el
tema del paper, en tot el tema dels electrodomèstics. I
tots aquests elements han de portar l’ecoetiqueta, és a
dir, l’etiqueta verda; han d’haver internalitzat ja prè-
viament el seu cost d’eliminació.

Després hem d’aconseguir que les persones, les famí-
lies a nivell del domicili facin aquesta selecció, que els
ajuntaments o les entitats municipalistes que ho facin
puguin fer aquesta recollida i que després gestionin
aquest producte recuperant-ne el màxim: reciclant, re-
cuperant, fent-ne adob, etcètera.

I, per tant, el que hi ha al final sempre –sempre– és,
entre cometes, un «fracàs», un fracàs que tenim tots
col·lectivament. Però si aquest fracàs avui és el 80 per
cent o el 75 per cent del residu que se’n va a abocar, a
cremar, a tirar en un abocador incontrolat, i podem
aconseguir que sigui el 50 per cent o podem aconseguir
que sigui el 40 per cent, com municipis que s’hi han
posat seriosament, a fer-ho, ja han assolit, aquest és
l’objectiu que ens proposem.

A partir d’aquí, la introducció del cànon d’incineració
respon a la mateixa filosofia, de dir: escolta, tot procés
de dejecció finalista ha de portar integrat una part de
cost de fiscalitat ecològica que s’invertirà cent per cent,
íntegrament, en els processos de recuperació, és a dir,
que l’han de fer impossible al final, i que ha de ser ges-
tionat pels mateixos agents locals, eh?, no per l’Admi-
nistració de la Generalitat, sinó a través d’una comissió
que es crea i que es preveu en la Llei que ha d’ajudar
a fer això.

La introducció del cànon d’incineració es preveu com
a més petita que el cànon per aportació a abocador. I
l’únic que es diu és que el desig és anar a suprimir la...,
anar a no fer noves incineracions, per un tema del re-
sultat de la possible contaminació, o de la no possible,
de la real, dels elements contaminants que en resulten
i perquè, en definitiva, com dèiem abans, en el tema de
la valorització sempre s’ha de procurar que no faci falta
anar a més elements d’incineració.

Això no vol dir que no estiguem en contra dels aprofi-
taments energètics, que és que ja m’hi he referit, i, per
tant, dono resposta, per exemple, a aquest tema concret
que deia del tema, per exemple, de la planta de Sant
Pere de Torelló, que estem, em sembla que tots estem,
per les plantes de biomassa. El problema és que tal com
es gestiona la biomassa o com s’han gestionat aquests
boscos, els boscos d’aquest país durant aquests anys, no
hi ha hagut... És a dir, tenim uns boscos plens de sota-
bosc, plens de fusta mal aprofitada, amb greus perills
que es cremin, i no pas tèrmicament ni aprofitant-los,
ni valoritzant-los, el proper estiu, i, en canvi, tenim uns
sistemes que ens permetrien generar calor, que ens per-
metrien generar electricitat i que no contaminen, o que,
en tot cas, contaminen menys que les cinquanta, cent,



16 de febrer de 2004 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 16

22

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL SESSIÓ NÚM. 3

dues-centes, tres-centes llars de foc individuals..., que
si aquesta mateixa llenya la creméssim.

Per tant, el tema..., jo no sé com ho interpreta, però del
que jo m’he assabentat de la preocupació i de les quei-
xes i de la signatures respecte a la planta concreta a què
es referia vostè era perquè portava..., en el projecte de
gestió porta incorporada la possibilitat de cremar una
part de producte procedent de la gestió de residus ur-
bans.

Les gestions que estem fent a Qualitat Ambiental i ne-
gociant-ho amb els promotors..., és a dir, si la Genera-
litat li garanteix el subministrament de biomassa o, en
tot cas, dels elements inerts, absolutament inerts des del
punt de vista ambiental, estem a favor que hi hagi una
planta de gestió tèrmica, no estem a favor que hi hagi
un complement de la incineració, encara que, pel que
veig, pel que vostè ha dit, vostès sí que no tindrien in-
convenient en el tema de la incineració del residu. Però
aquesta és la línia per què pensem aprofitar..., reconduir
el tema.

Sobre el medi natural, bé no sé què dir-li, perquè, en
definitiva, em sembla que he expressat l’acord respec-
te a les mesures que s’hi expressen. I sobre el tema
de..., home, el que m’ha sorprès que digui és que hi ha
la por perquè la gent no pugui viure en el territori i del
territori.

En la meva intervenció també li he explicat que si quel-
com hem tret de l’experiència d’aquestes tres setmanes,
o..., bé, no tres setmanes, un mes i mig de no-diàleg,
segons vostè, amb la societat és que l’actuació, l’acti-
tud, el capteniment de la gent del territori –i això li po-
dria dir el director general de Medi Natural que ha es-
tat sobre el Pirineu i altres àmbits– ha sigut al contrari:
«És que només sabíem que ens havien declarat zona
protegida i ningú ens havia explicat fins ara què signi-
ficava això, perquè no hi ha ni pla de gestió, ni pla de
delimitació, ni què s’hi pot fer.» Doncs, estirem el ca-
laix i diem: «Caram, però si aquí està la delimitació feta
des de fa uns quants mesos; caram, però si aquí tenim
les propostes, si amb un parell de mesos podem treure
això i tenir-ho sobre el territori; caram, si podem par-
lar de convenis per a la gestió i la guàrdia i custòdia del
territori a través d’aquesta xarxa.» A partir d’aquí a la
gent se li obren els ulls, el somriure es posa a la boca i
diu: «Home, tan de bo això ho haguéssim sabut abans.»

Aquest és el problema; no de moltes declaracions, no
d’haver fet molts papers, no d’haver fet moltes aprova-
cions legislatives, sinó de no haver-hi posat un duro
darrere per poder gestionar aquests territoris i per po-
der donar vida i convenis amb la gent que els està tre-
ballant. Per tant, no m’acusi del que vostès no han fet.
En tot cas, acusi’m si d’aquí a un temps això no ho hem
portat endavant. Però aquest és el desig, és a dir, i ho he
dit explícitament en la meva explicació: ajudar que la
gent pugui viure en el territori i des del territori i que no
vegi incompatible, sinó al revés, l’existència d’un ele-
ment de protecció natural del seu territori amb el des-
envolupament econòmic.

I tant al Pirineu com al Baix Ebre, cada vegada que hem
abordat temes com les pistes d’esquí, com els parcs
eòlics, sempre és el mateix problema. Diuen: «Escol-

teu, si les zones protegides ens donessin diners i ens
deixessin viure, que et penses que ho voldríem això?
Però com que ens han dit que si volem cobrar i treure
alguna cosa per a l’Ajuntament, que estem a la misèria,
hem de deixar fer això o hem de deixar fer allò altre,
doncs, escolta, vine i explica’ns-ho d’una altra mane-
ra.» Doncs, escolta, mirem de fer-ho d’una altra manera
i trobem altres formes de desenvolupament del territori
que no passin per a la instal·lació de determinades in-
fraestructures. I, si no parli, parli fins i tot amb els seus
alcaldes, que són els que ens han dit això, precisament.

Respecte al tema de l’habitatge –respecte al tema de
l’habitatge–, no perdré ni cinc minuts sobre el tema de la
configuració o distribució competencial, perquè el rep-
te no és si s’ha repartit bé o com s’ha repartit o a què
respon, perquè em sembla que, a més, sobre el tema de
com repartir competències en un govern per raons po-
lítiques, vostès en podrien fer un màster. Per tant, no-
saltres hem procurat primar la consecució de resultats.

I el que sí que li vull dir és que tingui la tranquil·litat que
la política de sòl residencial dintre de l’Incasol estarà
perfectament integrada, coordinada i gestionada per la
Secretaria de l’Habitatge d’aquest Govern. Està ja per-
fectament determinat tot com funcionarà –la comissió
d’habitatge, la comissió de sòl residencial– i com, per
raó precisament de responsabilitat i de no repartiment
partidista, tots hem entès que és molt important mante-
nir la unitat de gestió del patrimoni públic de sòl, per-
què el patrimoni de sòl avui pot ser residencial, demà
pot ser industrial, demà pot ser terciari, per tant, ni per
partidisme faríem la irresponsabilitat de dividir-ho, pe-
rò també, per coherència de model i per poder fer una
bona política d’habitatge residencial, hem deixat molt
clar i hem acordat perfectament negre sobre blanc com
la gestió del sòls residencials, des de la seva programa-
ció fins a la seva execució, estarà integrada, com no
podia ser menys, en les polítiques d’habitatge que es
faran des de la nostra Secretaria General.

I bé, em demana explicacions sobre el tema de Bra-
cons. Miri, m’ha parlat del tema de model i m’ha par-
lat del tema de si ens coordinem o no ens coordinem en
el Govern. Jo li diria d’entrada que en un mes i mig
hem fet més feina que vostès en tots els anys en què van
dissenyar aquesta carretera. Perquè només que dema-
nem els informes, primers informes... Vostè sap que el
pacte de govern diu molt clar... Aquesta és una infra-
estructura començada, és una infraestructura que ha ai-
xecat una gran reprovació social i malgrat ser una in-
fraestructura començada, adjudicada i en execució, no
hem optat per la solució fàcil de dir: «Què hi farem,
herència rebuda, un nyap més que hem de superar»,
sinó que el que hem dit és: «Escolta, abordem-ho a par-
tir de conèixer quins són els elements de raó, de consi-
deració, que poden tenir tant uns com els altres.»

I el pacte de govern diu molt clar que hem de fer dues
coses: primera, avaluar, tant Política Territorial com
Medi Ambient, quins són els efectes mediambientals,
econòmics, de model territorial que té aquesta infra-
estructura; segona, quines poden ser les conseqüènci-
es de la seva supressió, alteració o modificació, i tercera
–he dit dues coses i no, són tres–, i en tot cas estudiar
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alternatives respecte a la millora de comunicacions en-
tre Olot i Vic.

Correcte, aquestes són les tres coses que hem de fer. I
ens hem compromès a fer-ho en dos mesos, i hem avan-
çat ja en aquest tema. Política Territorial ha fet el seu
treball i ha tret les seves conclusions; Medi Ambient ha
fet el seu i no tinc cap inconvenient a exposar-l’hi. A
partir d’aquí les hem de posar en comú i treure una po-
sició coherent i única de Govern, que és al que aspirem
i segur que farem.

Però sí que m’agradaria, perquè no m’hi resisteixo...,
perquè, és clar, quan veus els informes que et fan els
tècnics a vegades porten sorpreses. Primer, quant a mo-
del territorial. M’ha agradat sentir el senyor diputat, la
llàstima és que no hi hagi el diputat Pere Macias, no sé
si és a la sala, perquè potser ens podria explicar l’altra
versió. El senyor diputat en un article..., i aquí diu que
aquesta via Vic - Olot estava claríssimament integrada
en una xarxa transeuropea que havia d’anar de França
cap a Vic.

Però és que jo em vaig trobar amb la sorpresa a Ca-
talunya Ràdio que el diputat Pere Macias va trucar per
rectificar-me quan jo vaig dir això, per dir-me que on
havia sentit això, que tothom sabia que aquesta via era
una via estrictament d’interconnexió entre Vic i Olot i
que els que estaven dient això estaven intoxicant el ter-
ritori.

Però és que si mires el projecte, veus que això efectiva-
ment és així. Aquesta contradicció política està expres-
sada perfectament en els plànols del projecte, perquè
ens diu que aquest plànol..., quan arriba en un punt de-
terminat..., el projecte actual no se sap cap a on va. En
el projecte no queda resolta la continuïtat de l’Eix cap
a Olot. A partir del punt quilomètric vint, la secció can-
via i es preveu un tram amb dues rotondes que sembla
tenir una direcció en realitat cap a Anglès i Santa Co-
loma de Farners, i això se suposa que està motivat pel
desconeixement que hi ha sobre el traçat d’aquest eix
entre Joanetes i Olot.

Un dels aspectes més sorprenents del projecte és l’exis-
tència d’un tram de carretera desdoblada amb tipologia
d’autopista, entre els punts quilomètrics 17,200 i 20. És
a dir, 2,8 quilòmetres sobre un total de 20, mentre que
la resta del traçat correspon a una carretera de calçada
única. A més, el tram entre l’Eix Transversal, C-25, i
Torelló, que ha estat construït recentment, també res-
pon a una carretera de calçada única.

La secció de carretera desdoblada no s’ajusta al Pla de
carreteres de Catalunya, el que hi havia vigent, no el
que hem fet nosaltres. En la versió vigent, que corres-
pon a l’adaptació de la Llei 193, que es va realitzar
l’any 94, l’eix Vic - Olot és una via preferent de calça-
da única, de vuitanta quilòmetres de velocitat específica
entre Vic i el túnel de Bracons i amb una velocitat mit-
jana adoptada per a tot el Pla de carreteres de seixanta
quilòmetres. I enlloc apareix el famós Eix Transversal
bis entre Olot i Figueres.

El pendent no compleix la normativa de carreteres. En
efecte, la normativa de carreteres fixa valors màxims
d’inclinació per a carreteres d’aquestes característi-
ques de fins a vuitanta quilòmetres: rampa 5 per cent,

pendent 6 per cent. En el cas que ens ocupa, en tractar-
se d’una carretera sobre única plataforma, caldria res-
pectar com a màxim el 5 per cent. En tot cas, la norma
ens admetria incrementar-ho en un 1 per cent. No cal
dir que el 8 per cent que hi ha entre el tram punt quilo-
mètric 17,300 i el 19,400 és superior a aquest 6 per
cent.

Però és que així continua. El traçat d’accés al túnel de
Bracons des de la comarca d’Osona presenta un impac-
te notable sobre el conjunt de Sant Andreu de la Vola.

Cal un estudi global de la vialitat de la comarca de la
Garrotxa. Inexistent; no hi ha ni planejament territori-
al ni planejament d’infraestructures que tingui en compte
la mobilitat interna de la comarca i amb les comarques
veïnes. Mentre no s’estigui fent aquest estudi definit en
el punt anterior no es poden condicionar solucions fu-
tures, perquè, en definitiva, actualment la proposta que
es fa ha de servir a la mobilitat comarcal, i actualment
la carretera que uneix Sant Esteve d’en Bas i Olot té
unes característiques de via local, i mentre això sigui
així no es pot definir un model global que permeti so-
bredimensionar un tram de l’eix entre el túnel i Olot. I
així continuaria, etcètera. Incompliments, infraccions,
contradiccions, indefinicions, imagini’s si hem detectat
coses només en dos mesos.

Per tant, com a mínim –com a mínim–, m’haurà de re-
conèixer que els que es van queixar sobre el territori i
van dir que aquesta infraestructura presentava greus
deficiències..., tant els estudis de Política Territorial,
que coincideixen amb aquests aspectes tècnics, com el
mediambiental, hi coincideixen. I ja és molt, eh!, sent
tant contradictoris i tan dialèctics, els membres d’aquest
Govern, dos departaments, en un mes i mig, ens hem
posat d’acord que això no anava, ni de dalt, ni de baix,
això no va, això s’ha de revisar de dalt a baix.

A partir d’aquí, el compromís que tenim ja és molt fà-
cil, és a dir, que això s’ha de revisar, que això en tot cas
no serà mai una carretera que formi part d’un eix hipo-
tètic Figueres - Olot - Vic i que connecti amb els daixò,
sinó que ha de ser una bona carretera d’interconnexió
entre dos municipis, i que el traçat o la via o l’alterna-
tiva que es faci per millorar aquest traçat ha de tenir els
mínims impactes ambientals, s’ha de veure en raó dels
estudis de cost - benefici per on és millor que passi, i,
en tot cas, ja li ho avanço, que, quan s’ha de fer un pro-
jecte nou que s’ha de revisar de dalt a baix, el proce-
dent, segons la Llei de contractes de les administraci-
ons públiques, és que s’ha de parar el projecte i s’ha de
refer l’estudi d’impacte ambiental de dalt a baix i s’ha
d’adequar. I això ens ho permet fer perfectament la
Llei, sempre que les diferències respecte a les alterna-
tives no superin el 20 per cent, i no té, en aquest cas,
conseqüències econòmiques extraordinàries.

Per tant, fixi’s si hem avançant, i encara hem de posar
en comú aquest treball. I hem parlat amb tothom; és
clar que hem parlat amb tothom. I no em resisteixo a
acabar sense fer una referència a una cosa que ha dit:
«Vostès són més una plataforma que no pas una alter-
nativa.» No, miri. I vostè ha dit: «Com s’entén?, vostès
estan en contra de tot: Vacamorta...», Grefacsa, Tivissa
–aquests se’ls ha descuidat.
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No, no, no estem en contra de tot... (remor de veus),
estem en contra de la feina mal feta –estem en contra de
la feina mal feta. Perquè ens hem trobat un país trufat
de conflictes territorials motivats per una mala gestió
prèvia, per un mal projecte, per una no resolució d’in-
quietuds reals, per informes forçats –per informes for-
çats– amb actes que ens parlen que en això hi té espe-
cial interès el president de la Generalitat, per tant,
aquest informe d’impacte ambiental s’ha de substituir
per l’informe que faci el tècnic de l’Ajuntament, sal-
tant-se la Llei d’impacte ambiental.

I en cada un d’aquests conflictes i aquests problemes,
el que hem fet és parlar amb totes les parts interessades,
amb els ajuntaments interessants, amb les plataformes
corresponents, i sempre diem el mateix: «Darrere de tot
conflicte, hi ha uns motius; examinem aquests motius
i abordem-los a partir d’una cosa que la gent no estava
acostumada: transparència, participació, neutralitat dels
tècnics que hagin de fer les alternatives i compromís
que arribarem fins on calgui per resoldre aquests pro-
blemes.»

El que no tenim és parti pris tampoc en això, perquè
una cosa és el que es pot fer quan estàs reivindicant un
problema que no has pogut examinar, només intueixes
que hi ha aquest problema, que quelcom gros està pas-
sant, que no s’estan respectant les limitacions que s’han
donat, que s’estan sortint de mare els àmbits que
s’han donat per fer una prospecció, que s’està amagant
una infraestructura que es diu que és per una cosa però
ja es veu clarament que serà per a una altra, i pretendre
que la gent t’accepti això pacíficament. Dius: «Escol-
ta, obrim les cartes sobre la taula; ajuntaments, empre-
ses afectades, entitats, busquem les persones de la mà-
xima confiança els uns i els altres, i, què hi ha?, hi ha
un problema hídric?, hi ha un problema de capa freàti-
ca? Anem-hi!»

Si el problema existeix i no es pot resoldre, aquesta in-
fraestructura no es farà. Si es pot resoldre i necessitem
una bona gestió d’aquesta infraestructura, haurem re-
solt el problema i la gestionarem de forma diferent, pe-
rò amb confiança.

Per tant, això que fem, no és que estiguem en contra de
tot, ho repeteixo, estem en contra de la feina mal feta.
I tenim realment molta feina; amb cinc setmanes que
portem, pensi que hem parlat amb moltíssima gent, no
hem pogut parlar amb tothom, però sempre ho fem en
aquesta via de diàleg, intentant abordar els problemes
pel que són. I tampoc no ens tremolarà la mà quan hà-
gim de reconèixer que una cosa que havíem intuït que
estava mal feta, realment, a través de les correccions
pertinents, es pot resoldre, si és bona per al país, no ho
farem per partidisme, renunciar a coses que hagin es-
tat bones per al país un cop s’hagi refet la confiança
amb els ciutadans i amb les organitzacions que s’han
preocupat per la defensa del país durant aquests anys,
perquè, pel que sembla, no hi havia una sensació que
això es fes des d’on corresponia.

El president

Gràcies, senyor conseller. En rèplica, senyor Espadaler,
per un màxim de deu minuts, si us plau.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Deu minuts, president. Jo, senyor president, a veure...,
probablement haurem de fer moltes interpel·lacions i
tindrem ocasió de tractar més a fons una colla de temes,
però vaig intentant-los desgranar.

Començo pel tema de l’aigua. Escolti, vostè viu a Ma-
taró si no vaig errat, amb quina aigua es pensa que es
dutxa, si no amb la del transvasament de l’aigua del
Ter? Com es pot venir aquí i dir: «Escolti, no, és que
resulta que de transvasament no; l’aigua, la que hi ha»?
Escolti, «la que hi ha», i alguna més quan cal per al
desenvolupament, que s’ha de fer amb criteris de sos-
tenibilitat. I nosaltres, hi insisteixo, teníem un model, és
clar que teníem un model, i no veiem davant d’això un
model.

Com es pot venir aquí i dir: «Escolti, l’aigua, res de
transvasaments»? D’on es pensa que surt l’aigua de l’ai-
xeta de Mataró si no d’Aigües Ter - Llobregat, com la
de Barcelona i com la de cinquanta i tants municipis de
l’entorn metropolità, i que ara estendrem la xarxa al
Garraf? Que no és un transvasament, això? Escolti, em
sembla, com a mínim, un despropòsit, venir aquí i dir:
«Escolti, transvasaments no; l’aigua, la que hi ha.»
Doncs, miri, tanquin la meitat de les aixetes de Mataró,
de Badalona, de Barcelona, de Vilafranca del Penedès
i de tants i tants municipis. Això és un transvasament.
Per tant, aquests maximalismes no condueixin absolu-
tament enlloc.

Segon, diu: «Escolti, és que no estaríem aquí si vostès
no ho haguessin fet tan malament!» Escolti, fins i tot la
Plataforma en Defensa de l’Ebre ens va reconèixer, ni
que fos al final de tot, perquè va ser quan va ser, que el
Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre
i la qüestió dels cabals de manteniment van ser un ele-
ment vàlid per a la defensa de l’Ebre. Fins i tot, la Pla-
taforma ho va reconèixer. O, si no, per què es pensa que
el Govern del Partit Popular, forçant-ho a través de la
Llei d’acompanyament, va treure la garantia? Per què
es pensa que ho va fer, si no perquè era una nosa a un
transvasament, allò, gratuït, sense tenir en compte els
aspectes ambientals? Home!, ho devia fer perquè real-
ment era una defensa efectiva, segurament no suficient,
d’acord, però, escolti, nosaltres governàvem i aleshores
el que havíem de fer per responsabilitat era intentar
canviar la Llei amb les forces que teníem. Ens era molt
més còmode, molt més fàcil, segur, posar-nos darrere
d’una pancarta, però miri, no s’hauria hagut de prendre,
el Govern del PP, ni tan sols la molèstia de violentar, a
través d’una llei d’acompanyament dels pressupostos,
el que és la Llei del Pla hidrològic.

Això en relació amb la qüestió de l’aigua, perquè pre-
ocupa, perquè seguim sense apreciar cap model, perquè
els seus socis de Govern, començant pel seu president
i continuant pel seu col·lega de Política Territorial, i tants
altres consellers, creuen que hi ha un dèficit d’aigua a
l’entorn metropolità de Barcelona i a les conques inte-
riors. I vostè ve aquí i diu: «No, no falta aigua», resul-
ta que ens hem d’abastir amb la que ja tenim.

Doncs, miri, si hem de negar tots els transvasaments,
escolti, anem a la major. El que passa, que afortunada-
ment hi ha hagut un desenvolupament de moltes ciutats
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de l’entorn metropolità i s’ha permès una qualitat,
doncs, mercès que un govern, potser amb allò que deia
vostè, que no li van tremolar les cames a l’hora de fer
apostes valentes en relació..., no parlo del transvasa-
ment del Ter, que sap que no el vàrem decidir nosaltres,
sinó que ens l’han imposat, sinó amb el que és la con-
nexió de xarxes, per exemple.

En relació amb patrimoni natural. Home!, el que no pot
dir és que s’han trobat un país, i vostè ha fet la llista i
té raó, és molt més llarga de la que he dit jo, d’equipa-
ments mediambientals de tots tipus, als quals vostès
abans s’hi havien oposat. Diu: «És que hem trobat un
país fet un desastre!» Home, fa dos dies ens deia que si
tenim el llop per aquí deu ser perquè funcionen els cor-
redors biològics, que tenim un medi de qualitat, etcè-
tera. O el país és un desastre o el país no deu ser tan
desastrós. Vostè ho va justificar d’aquesta manera, la
setmana passada, va anunciar la bona notícia que tení-
em el llop al Pirineu i diu: «Això és bo, és possible per-
què hi ha una qualitat ambiental que ha permès que vin-
gués des d’Itàlia cap a aquí.» Home!, doncs, alguna
cosa devíem fer mitjanament ben feta en relació amb la
qualitat del país i de totes aquestes qüestions que vos-
tès retreuen.

Amb relació a Bracons. Si tot això que ha llegit és cert
i ho fa, vol dir dues coses. Aquest, si no ho he entès
malament, era un informe que havien fet els tècnics en
l’anterior Govern... (Veus de fons.) És de l’actual Go-
vern, doncs, escolti..., doncs només en vol dir una, de
cosa. En qualsevol cas, amb tot això que tenen aquí no-
més ho paren quinze dies? Després de llegir-nos això,
el que han de dir és: «Escolti» –diguin-ho amb clare-
dat–, «no la farem, la infraestructura.»

Però una infraestructura a mitges tintes!..., escolti, la
gent d’Osona, la gent de la Catalunya Central vol, ne-
cessita una sortida a Europa, i l’eix Vic - Olot és, amb
la continuació que té Olot - Figueres, una sortida natu-
ral a Europa. Fer un túnel..., la teoria del pa de pessic
que ens va expressar el conseller Nadal quan va venir
aquí, que el tallarien i que no es notaria... Escolti, ve-
jam, si fan el túnel, l’impacte en el territori és evident
que el faran, doncs facin-ho ben fet, i, si no, no ens cri-
tiquin que hem fet un eix transversal petit! És que ens
ho han dit per activa i per passiva: «Com pot ser que
facin un eix transversal de dos carrils…»! Ara que en
planifiquem una de més, segons el seu criteri de fa qua-
tre dies, ara resulta que no, que ara vostès l’han de tor-
nar a fer malament, quan estava, fins i tot, en aquest cas,
contractada i estava en funcionament tot el que era el
desenvolupament de la infraestructura.

En relació amb la gestió dels residus, diu: «Escolti, en
parlarem amb tothom, amb tota la gent…» Ho cele-
brem moltíssim, però seguim sense veure un model
–seguim sense veure un model. I entenc, li ho accep-
to, faltaria més, i això és el joc democràtic i sa, que dis-
crepi de quin havia estat el model, però vostè podia dis-
crepar perquè n’hi havia, de model.

A nosaltres el que se’ns fa difícil fins i tot és discrepar.
Si, escolti, en relació..., torno al tema de la Vic - Olot,
i és extrapolable a qualsevol altre àmbit, en relació amb
això, el president de la Generalitat diu: «Escolta, mala
sort, s’haurà de fer»; el conseller Nadal diu: «El parem

quinze dies, el farem una mica més petit»; vostè ara diu
que no es farà. Escolti, és que fins i tot ens costa discre-
par, perquè no hi ha una postura unitària en infraes-
tructures, perquè no hi ha una postura unitària en qües-
tió d’aigua, perquè no hi ha una postura unitària en
qüestió de gestió de residus, perquè no hi ha una pos-
tura unitària en qüestió d’infraestructures. En cap
d’aquests àmbits –en cap d’aquests àmbits– el Govern
té una postura unitària. I ho han expressat i ho van ex-
pressant, i diuen: «No, escolti, si dialoguem molt...»
Doncs, escolti, els valdria més la pena..., i ja sé que no
sóc pas ningú per donar consells, però dialoguin entre
vostès i emetin inputs comprensibles que no siguin
d’un dia «sí», l’altre dia «no», l’altre dia «però», l’al-
tre dia «una mica més», l’altre dia «una mica menys»,
que això és el que ens estem trobant en tots els àmbits.

I, escolti, el país, en definitiva, es va parant, entretant el
país es va aturant, han aturat la Vic - Olot, han aturat no
sé quantes granges, han aturat no sé quantes activitats
econòmiques, i al final qui ho paga som tots –al final
qui ho paga som tots. Perquè si al medi ambient jo crec
que la ciutadania exigeix una cosa, són regles del joc
clares, regles del joc conegudes, regles del joc estables,
que poden ser, faltaria més, diferents de les que havia
fet el Govern fins ara, faltaria més! Per això hi ha l’al-
ternança!, hi insisteixo. Però, escolti, defineixin, donin
la claredat, donin-la; digui’ns quin és el límit de caps de
bestiar que pot tenir aquest país, digui’ns quina serà
definitivament la sortida o no a Europa que tindran les
comarques d’Osona. Escolti, hi han molts empresaris
que invertiran o no en funció logística, si tenen la po-
tencialitat, la capacitat o no de sortir a Europa, i esco-
lliran invertir a Osona, o ho faran a la Garrotxa, o ho
faran a l’àrea metropolitana.

I aquestes són decisions que el Govern ha de prendre,
i el que no pot fer és emetre senyals contradictoris. I
nosaltres, hi insisteixo, acceptem i molt que es discre-
pi de quin era el model de Convergència i Unió al cap-
davant de la Generalitat, però lamentem profundament
que davant d’aquest model no n’hi hagi cap altre: tants
caps, tants barrets. I, a més a més, intuïm, i després
d’aquesta segona intervenció ens hi refermem molt més
encara, que continuarem en aquest tants caps, tants bar-
rets, perquè els punts de partida són contradictoris, per-
què els punts de partida són abismalment diferents,
perquè no hi ha una síntesi entre que no falti aigua i que
faltin 250 hectòmetres cúbics, que és el que diu el PSC
i el que diuen vostès, no hi ha una síntesi possible; per-
què no hi ha una síntesi possible entre no a la incinera-
ció i sí a la incineració, que és el que diuen vostès i el
PSC; perquè no hi ha una síntesi possible entre fer i no
fer el túnel de Bracons, i acaben fent un bunyolet, fent
una cosa a mitges que no satisfarà ningú, i els ho va dir
ahir el president de la plataforma, el senyor Valls, de
«Salvem les valls». Escolti, tampoc ens farà contents a
nosaltres. Al final aconseguiran no fer content ningú i
no ser útils, en definitiva, al país. I això és el que ens
preocupa.

I de debò de debò, sap què agrairíem? Doncs, que
aquesta actitud, que diu: «Com a conseller no puc de-
fensar el que defensava Iniciativa per Catalunya sobre
el túnel de Bracons», doncs, miri, una de dues, o l’ex-
trapolés a la resta de temes –a la manca d’aigua, a la
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connexió de xarxes, a la gestió dels residus, als altres
temes–, o bé, es posicioni clarament i després ja vindrà
un altre cop, no sé si..., tampoc ens pot venir el conse-
ller en cap..., a qui li correspongui, doncs, coordinar
aquest Govern i ens explicarà per on hem de tirar, per-
què entretant l’únic que han generat vostès és incerte-
sa, inseguretat, desconfiança, i que la conclusió, la con-
seqüència pràctica, real, d’aquesta incertesa és que
s’està parant el país. I vostès n’haurien de ser consci-
ents –i vostès n’haurien de ser conscients.

Per tant, una de dues, o agafem aquesta actitud d’«es-
colta, no puc defensar el mateix que defensava», i ho
explica als seus electors, que els programes electorals,
doncs, miri, ens els passem per cert lloc, en bé d’un
projecte compartit, o bé, en qualsevol cas, si seguim
defensant això, que vingui el conseller de Política Ter-
ritorial i ens digui on som, perquè no ens pot venir, hi
insisteixo, el conseller responsable de la coordinació.

I últim apunt. Home!, no ens digui que no és un repar-
timent partidista el de les competències, quan, sap on
me l’han penjat, el Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible? Ho sap? (Veus de fons.) No, al De-
partament de Governació.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula el senyor con-
seller.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Gràcies, senyor president. A veure, breument. El que
m’ha quedat clar, quant al tema primer, és que vostès
estan a favor dels transvasaments; per tant, no hem
avançat gaire respecte al canvi d’actitud. Perquè una
cosa ha d’entendre: una cosa són els districtes hidrogrà-
fics –si s’agafa bé la Directiva marc de l’aigua, ens par-
la dels «districtes hidrogràfics», que és el nou concep-
te, que en aquest cas estem parlant de les conques
internes de Catalunya– i una altra és la conca de l’Ebre,
i una altra és la conca del Roine.

En el que ens hem de gestionar bé l’aigua és dintre del
conjunt dels districtes hidrogràfics, que comprenen tots
aquells àmbits que vénen a més unificats per línia de
costa propera i que han de tenir un reequilibri intern.

I fixi’s que si hem parlat també de bona gestió de l’ai-
gua a Catalunya, hem parlat també de recuperació de
cabals; això que he dit que hem trobat al calaix, que és
que s’ha d’actuar al Ter. Oh, i tant que sí! Hi tenen tota
la legitimació, la gent del Ter, més amunt i més avall de
Sau - Susqueda i el Pasteral, que hem d’anar també al
repte de recuperar els cabals ecològics del Ter, i que,
per tant, la política de bona gestió de l’aigua que fem
al conjunt de les conques internes ens ha de permetre
prioritzar aquest repte, que fins ara havia estat totalment
oblidat.

Però és que hi ha molts recursos i moltes actuacions a
fer, cabals que van ser donats per a una cosa i s’utilit-
zen per a una altra, cabals que no respecten el límit que
tenen, cabals que, en definitiva, desapareixen sense cap
concessió o amb unes concessions absolutament obso-

letes. És a dir, hi ha mil coses a fer. Ja les farem. Vostè
ens demana: «Escolta, per què no resoleu això, per que
no us plantegeu...?» Home, no ens demani que fem en
dos mesos el que vostès no han fet en no sé quants
anys. Vull dir, ja ho intentem, ja ho abordem, tot això.
Si tot això ja hagués estat resolt... Els temes que han
estat resolts i ben resolts, fixi’s que no es plantegen.
Pregunti’s vostè com és que aquest Govern tingui en
aquest moment sobre la taula tantes patates calentes,
tants temes estratègics per decidir, després de vint-i-tres
anys de govern i d’autonomia de Catalunya. Doncs, bé,
mirarem de fer-ho el millor possible.

Hi han dues coses: unes que són les alternatives, els
models diferents, i altres que... No, no, és que estem
darrere de problemes que hem heretat i que no ens
agradaria trobar-nos perquè ja haurien d’estar superats
des de fa molts de temps. Per exemple, els corredors
biològics de què ha parlat. I permeti’m que li ho digui
amb tota simpatia: és que els corredors biològics, quan
ens vam plantejar en el programa de govern i en el nucli
de direcció de dir: «Escolta, hem de fer els corredors
biològics, perquè això és el que manca per unir els es-
pais naturals, això és la xarxa Natura 2000, el que ens
demana la Unió Europea», el director general de Medi
Natural, que se’n va anar tot preocupat, dient: «Ostres,
una altra feina!», va trucar i va dir: «No, si està aquí, el
tinc al calaix des de fa anys, només cal treure’l i apro-
var-lo.» Si ja el tenim! Per tant, el que cal fer amb els
corredors biològics, que hi són, és reconèixer-los, de-
limitar-los i protegir-los, perquè, pobrets, han funcionat
sols fins ara. Doncs, l’únic que diem: gràcies per la fei-
na feta, per què no la treien en aquell moment?, que
estava aquí, i els tècnics morts de ganes que això es pu-
bliqués i sortís. Doncs, feina feta. Imagini’s, una cosa
que hauríem pogut programar per a un any, segurament
en mig any la podrem treure, perquè això estava aquí.

Delimitació dels espais naturals? Tres quarts del ma-
teix. L’únic que diem és que, en definitiva, el que cal és
ser coherent, i que quan es fa una delimitació o una de-
claració d’aquestes, el que cal és arribar a les últimes
conseqüències i fer-ho bé.

Respecte al..., em sembla que respecte al tema de Bra-
cons, vostè diu: «Escolti, com és que això..., no replan-
tegen aquesta infraestructura que tants defectes presen-
tava..., només en quinze dies?» I la pregunta és: escolti,
i com és que aquesta infraestructura que tants defectes
presentava, i que només amb un mes i mig es poden
veure, es va aprovar sense definir tot el daixò, i es va
adjudicar? No era més prudent no voler fer entrar el
clau per la cabota i tant sí com no començar a adjudi-
car les obres, si tot estava bé, si tot estava clar, si tot
estava perfectament definit, si no hi havia cap proble-
ma..., doncs, haver esperat una mica i fer-ho bé? Perquè
tots aquests problemes, que ara hem de resoldre amb
dos mesos, havien d’haver-se abordat en el seu moment
amb calma.

Miri, una altra dada que m’he descuidat de la lectura
dels informes. El projecte definitiu de la carretera no ha
tingut informe d’impacte ambiental, només es va fer
sobre l’estudi previ. Només això. No ho dic jo, eh?,
perquè són informes que ens acaben d’arribar, que s’es-
tan acabant d’elaborar, juntament amb els temes jurí-
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dics, etcètera. Per tant, tingui la seguretat que en aquest
Govern ens asseurem, discutirem dialècticament –per-
què la dialèctica és el que fa avançar la història, eh?, les
coses totalment aturades no funcionen i la riquesa i la
pluralitat del país s’ha d’expressar–, i a partir d’aquí,
d’aquesta dialèctica, arribarem a solucions. Segur que
arribarem a solucions. Que agradin o no agradin? Es-
colti, mirarem d’arribar a les millors solucions possi-
bles per als problemes de fons que hi havia plantejats.
I de tots aquests problemes, estic segur que, si no tots,
la majoria podran ser resolts en molt poc temps. I això
és una mica el que pretenem. Per tant, la síntesi, jo con-
fio que sigui possible.

I vostè es refereix a aquestes declaracions, i em sembla
que en principi ho he explicat clarament. No es tracta
de dir quan estàs al Govern el contrari –el contrari, no
ho he dit mai– del que dius quan estàs a l’oposició. És
que quan estàs al Govern tens el deure de servir amb
objectivitat els interessos públics, i tens tota una infor-
mació i tots uns elements que, evidentment, quan estàs
a l’oposició i no et permeten accedir a aquests docu-
ments, no pots tenir.

Per tant, el que he dit com a conseller, cada vegada que
em pregunten, és que jo no puc parlar com Iniciativa
per Catalunya; haig de parlar –el primer que he dit en
fer-li la meva primera resposta– com a Govern de Ca-
talunya, amb un contracte, que és el que jo he firmat i que
mentre sigui aquí hauré de defensar i mantenir i ajus-
tar-m’hi, que és l’Acord de govern. Perquè aquest país
i aquest Govern té un acord que mai –i un programa–
havia tingut tan explicitat, tan concretat, tan tempora-
litzat, com el que tenim nosaltres. Precisament perquè
som tres forces polítiques, i fixi-s’hi bé, amb un mes i
mig de negociacions, el que vàrem arribar a aconseguir
concretar.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. (El Sr. Espadaler i
Parcerisas demana per parlar.) Té un minut... Per al·lu-
sions?

El Sr. Espadaler i Parcerisas

No, no, per al·lusions no...

El president

Per contradiccions...

El Sr. Espadaler i Parcerisas

...ni contradiccions, perquè entenc que quan un conse-
ller parla obre torn, si no vaig errat, eh? (Remor de
veus.)

El president

A veure, no...

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Oh, i tant!, en les compareixences... (Persisteix la remor
de veus.)

El president

...en les compareixences, no.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Aquest és l’antecedent que vam veure a la Comissió...,
en la compareixença del conseller de Governació...

El president

Senyor Espadaler..., senyor Espadaler... Té un minut
exacte.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

No debatrem per què, i aprofitaré, en qualsevol cas, el
minut. (Remor de veus.) Conseller, home, ens preocu-
pa que en aquest Govern hi hagi una constant, o diverses
constants. La primera, hi insisteixo, és aquest no-pro-
jecte col·lectiu, sinó una espècie de suma de contradic-
cions, que aquí sembla que guanyi el que pugui més o
el més fort. Però ens preocupa una altra cosa, que vostè
ho acaba de dir ara, matisant el que diu com a conseller
i el que diu com a Iniciativa, el que diu..., escolti, resul-
ta que tenim –teníem– un conseller en cap que fa les
coses en condició de secretari general però no de con-
seller en cap, un conseller de Medi Ambient que diu les
coses en condició de conseller però no d’Iniciativa per
Catalunya (veus de fons), un president que ahir parla-
va de... (Algú diu: «Senyor president...»)

El president

Té deu segons per acabar.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Tinc deu segons... Bé, en qualsevol cas, home, el que
els demanaríem és que ens aclaríssim i que no féssim
(remor de veus) tot aquest joc magníficament dialèctic
que no ens permet mai saber on som, ni si les coses les
diu el Govern...

El president

Gràcies, senyor diputat...

El Sr. Espadaler i Parcerisas

...dels partits, des del Govern...

El president

Gràcies. Finalitzi la seua intervenció, si us plau.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

...i que s’aclareixin entre vostès.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor conseller, si vol...

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

No, no, com que s’ha reiterat, sí que aprofitaré aquest
minut per dir una cosa que no em voldria deixar al pap.
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El país, escolti, no s’ha aturat; no és la sensació que ens
donen totes les organitzacions empresarials, sindicals,
que ens vénen a veure. (Veus de fons.)

El president

Perdó... Continuï, senyor...

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

No, era simplement una idea que em sembla que és re-
current i que vull desmentir. En absolut es para l’acti-
vitat del país. Jo li vull transmetre la confiança, la
col·laboració que ens ve des dels sectors financers, des
dels sectors empresarials, des dels sectors industrials,
des dels sectors ramaders, de tots els sectors ens diuen:
«Escolta, estem disposats a treballar en aquest país, l’únic
que lamentem és els problemes econòmics i finan-
cers que us trobareu», perquè realment d’aquests ens
en trobem, i quan ens vénen, ens vénen a plorar del no-
pagament en determinats terminis, etcètera, però coses
que, com que ja eren sabudes, no cal repetir, i que se-
gurament ens pesaran, però que hi ha una gran volun-
tat de col·laboració, una gran voluntat de treball i una
gran confiança que realment s’obren perspectives no-
ves per al país, perquè en definitiva tots aquests sectors
econòmics no tenen absolutament cap sentit partidista
i tots et diuen el mateix: «Si es pot treballar en matèria
d’habitatge, nosaltres hi serem. Si es pot treballar en
matèria d’infraestructures, nosaltres hi serem.» I és el
que demanen, i és això que diu i el que pensem fer:
«Doneu-nos programes clars, uns marcs de referència
i de capteniment, i nosaltres som prou responsables
com per treballar pel país en el marc de joc que demo-
cràticament s’ha decidit, com no pot ser d’una altra ma-
nera.» I estic segur que vostè, això, no ho posa en dubte.

El president

Gràcies, senyor conseller. Pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, se’ns ha fet palès que hi
haurà una intervenció partida. En conseqüència, doncs,
la senyora Teresa Carrera té cinc minuts per a la seua
intervenció i el diputat Labandera... Deu, vostè? (Veus
de fons.) Deu i cinc, doncs. Perdó. D’acord. Té la pa-
raula, quan vulgui.

La Sra. Carrera i González

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, li
agraïm la informació sobre les línies estratègiques de la
conselleria de Medi Ambient i Habitatge, les quals, jun-
tament amb la resta del programa del Govern, estem
convençuts que ens portaran cap a un model de desen-
volupament, que, per descomptat, no coincideix amb el
de Convergència i Unió, que progressivament ha d’anar
corregint el model insolidari, depredador del territori i
malbaratador de recursos que s’ha seguit a Catalunya
en els últims anys.

Entre els nombrosos reptes que té plantejats aquesta
conselleria, que vostè ha mencionat i que també recull
el sisè Programa de medi ambient de la Unió Europea,
nosaltres volem destacar el d’aconseguir la integració
de les preocupacions mediambientals en totes les altres
polítiques, la implicació del mercat i la col·laboració

dels ciutadans. Això, per descomptat, implica un esforç
de coordinació entre totes les conselleries. I ens congra-
tulem de la coherència entre les línies d’actuació que
vostè ens acaba d’exposar i les que dies enrere ens han
anat exposant tant el president de la Generalitat en la
presentació del programa de govern com la resta de
consellers en les seves sessions informatives.

Al llarg d’aquestes sessions, s’han anat desgranant con-
ceptes que suposo que a alguns els han posat els pèls de
punta, com són sostenibilitat, transversalitat, cohesió
social, qualitat del paisatge i de l’entorn –cito literal-
ment de les intervencions anteriors–, qualitat de vida,
compatibilització del creixement econòmic amb l’equi-
libri territorial i la protecció del medi ambient, pluri-
funcionalitat de les ciutats i vertebració del territori,
reducció del consum del sòl, finançament municipal,
consens, participació, etcètera.

Hem seguit aquestes sessions informatives, fetes, com
la seva, a iniciativa del mateixos consellers –la qual co-
sa els hem d’agrair–, amb entusiasme, sense acabar de
creure que el que sentíem era, per fi, un veritable pro-
grama de govern progressista.

Avui hem seguit amb el mateix entusiasme la seva ex-
posició, honorable conseller. I hem pogut comprovar
la mateixa coherència, la qual cosa ens fa pensar que la
sostenibilitat i la transversalitat està assumida pel nou
Govern, com ens demostra també la creació dels nous
instruments d’acció transversal i de participació ciuta-
dana que vostè també ha mencionat, així com la poten-
ciació del Consell Assessor de Desenvolupament Sos-
tenible, molt oblidat per l’anterior Govern.

Potser alguns ens acusaran de fer volar coloms per vo-
ler portar a terme aquest il·lusionant projecte, que és ni
més ni menys que el de dotar Catalunya d’un model de
desenvolupament socialment equitatiu, econòmicament
eficient i respectuós amb el medi ambient; crear un nou
model equilibrat entre el manteniment del potencial
econòmic, de la cohesió social i de la conservació dels
recursos naturals.

Però no fem volar cap colom, ja que aquesta nova ten-
dència, com deien abans i com vostè ha dit, és recolli-
da també pel sisè Programa de medi ambient de la Unió
Europea, i es planteja a nivell mundial la necessitat
d’apostar per una economia ambiental més sostenible.

La conselleria de Medi Ambient, amb l’anterior Govern
de la Generalitat, ha estat escassament dotada pressu-
postàriament, però ha comptat amb un col·lectiu de fun-
cionaris molt preparat, tot i que darrerament força
desmotivat per l’escassa incidència de la seva actuació,
com el conseller també..., ha fet menció. Estem segurs
que l’honorable conseller dotarà aquesta conselleria
dels recursos que necessita i que sabrà aprofitar i mo-
tivar els seus valuosos recursos humans fins ara tan in-
frautilitzats.

La manca de comunicació clara entre legisladors i exe-
cutors de les polítiques ambientals i els ciutadans ha
estat sovint motiu de conflicte i de problemes inneces-
saris, i l’acció de Govern de la Generalitat en matèria
ambiental ha estat contestada àmpliament per impor-
tants sectors de la població.
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Contràriament al que s’ha fet fins ara, honorable con-
seller, sabem que el nou Govern de la Generalitat, que
aquesta conselleria dissenyarà i executarà les seves po-
lítiques a partir de la participació i cooperació de la so-
cietat, no només per principis democràtics, sinó també
perquè està convençut que és l’única garantia de pren-
dre les decisions més adequades i de poder portar-les a
terme de forma eficaç.

De les línies que vostè ha exposat, senyor conseller,
volem destacar la importància i oportunitat de les que
fan referència al control de la contaminació, sobretot
quan aquesta contaminació, derivada d’activitats indus-
trials i econòmiques, es realitza amb un alt grau de con-
centració, com succeeix, per exemple, i vostè també ho
ha mencionat, en el polígon petroquímic de Tarragona,
on fins ara no s’han fet més que actuacions puntuals,
sectorials i descoordinades per minimitzar l’impacte de
les emissions sobre la salut i la seguretat de les perso-
nes i sobre el medi ambient.

Afrontar de forma eficaç aquests problemes requereix
un enfocament integral, una gran capacitat de consens
i una acció de govern que planifiqui adequadament les
intervencions, que hauran de provenir de diferents con-
selleries –Medi Ambient, Sanitat, Indústria, Interior,
etcètera–, actuant coordinadament amb els ajuntaments
dels municipis afectats –tot i que en alguns casos ho
tindrà difícil, com bé sap el senyor conseller, i em re-
fereixo concretament a la ciutat de Tarragona– per im-
pulsar acords de conducta responsable de les empreses,
de millora dels processos productius, de plans de reduc-
ció d’emissions, de mecanismes adequats d’informació
a la població, d’actualització dels plans de seguretat i
emergències, etcètera, que potser requeririen l’elabora-
ció d’un pla estratègic interdepartamental o qualsevu-
lla altra figura que serveixi per coordinar totes les ac-
tuacions necessàries. Demanem al senyor conseller que
consideri de forma prioritària l’abordatge d’aquests
problemes.

Respecte a les agendes 21, volem destacar la importàn-
cia d’aquests processos, que fins ara ha liderat el món
local i que el senyor conseller té voluntat d’impulsar
seguint l’Acord de govern. Les agendes 21 són uns ins-
truments molt potents a l’hora de decidir, amb la impli-
cació de la població, el model de desenvolupament
d’un territori. Però no tenen capacitat normativa, per la
qual cosa considerem especialment important i encer-
tada la voluntat d’aquesta conselleria i d’aquest Govern
de vincular-les als plans d’ordenació territorial i als
plans urbanístics.

Creiem que també s’ha d’impulsar per part de la con-
selleria la seva vinculació amb els plans estratègics, i
que es tinguin en compte altres àmbits diferents del
municipal i l’autonòmic, per exemple el comarcal i el
supramunicipal, quan per les seves característiques co-
munes o pel nombre d’habitants sigui aconsellable fer
agendes 21 en aquest àmbit.

Tot això vol dir que s’haurà de revisar el procés seguit
per l’anterior Govern de la Generalitat que, pel que fa
a l’Agenda 21 de Catalunya, ha estat excessivament
lent, genèric i poc participatiu, i pel que fa al suport als
ajuntaments, escàs, inequitatiu i poc transparent en la
concessió dels ajuts.

Pel que fa als espais naturals, només vull expressar la
nostra satisfacció davant de les actuacions exposades
pel conseller i de la seva coherència amb les de la con-
selleria de Política Territorial, tant pel que fa als objec-
tius de sostenibilitat que es proposa incorporar als plans
d’ordenació territorial com al Pla director del litoral
català, la Llei de protecció integral del litoral de Ca-
talunya i altres mesures que s’han mencionat, que faran
realitat per primera vegada en aquest país una política
d’usos del territori que valori l’espai natural, l’espai
agrari, l’espai obert, l’espai periurbà, tant com l’es-
pai urbà, i que tindrà en compte la seva complemen-
tarietat.

Volem destacar la necessitat de professionalitzar la ges-
tió dels espais naturals de protecció especial. Vostè ha
mencionat el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el delta del
Llobregat. Jo vull fer menció especialment del delta de
l’Ebre, per tal de revertir els efectes de la nefasta ges-
tió realitzada per l’anterior Govern, tenint en compte la
importància dels valors que reuneix aquest espai i la com-
plexitat i diversitat dels interessos, de les activitats i dels
reptes que s’hi plantegen. No pot ser que aquests es-
pais, com ha succeït fins ara, es gestionin d’esquenes al
territori, sense una veritable implicació dels agents que
hi operen, a través de la seva efectiva participació en els
òrgans de gestió i d’uns programes de sensibilització i
educació ambiental dissenyats amb visió estratègi-
ca i rigor tècnic.

En relació amb la qualitat ambiental i tenint en comp-
te la capacitat exemplaritzant de la conducta de l’Ad-
ministració, volem proposar-li que la seva conselleria
lideri la implantació, en les instal·lacions d’aquest ma-
teix Parlament i en totes les dependents del Govern de
la Generalitat, de sistemes de gestió mediambiental,
que incloguin la incorporació de criteris ecològics en la
compra i en la contractació d’obres i serveis, de crite-
ris bioclimàtics en la construcció que vostè també ha
mencionat en altres qüestions, d’instal·lació de plaques
solars, etcètera, que minimitzin el consum de recursos,
la producció de residus i l’impacte ambiental en gene-
ral, i que garanteixin un ambient laboral saludable.

Per últim, pel que fa a les noves competències assumi-
des per aquesta conselleria en matèria d’energies reno-
vables, considerem urgent l’elaboració del Mapa d’ener-
gia eòlica i la revisió del Pla eòlic, que em penso que
vostè també hi ha fet referència, consensuat amb tots
els agents del territori, que eviti els nombrosos con-
flictes produïts arreu de Catalunya, sobretot a les co-
marques del sud.

Així mateix esperem que aquesta conselleria contribu-
eixi a l’aplicació del criteri que les instal·lacions de pro-
ducció d’energia es facin el més a prop possible dels
centres consumidors, i que mentre no sigui possible la
substitució de l’energia nuclear per energies renova-
bles, conjuntament amb la conselleria de Treball i In-
dústria, impulsi un acord amb el Consell de Seguretat
Nuclear per fer un seguiment dels plans de manteni-
ment de les centrals nuclears i per trobar una solució al
problema dels residus.

Per acabar, senyor conseller, sàpiga que per part del
nostre Grup tindrà tot el suport i la col·laboració que
necessiti.
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El president

Gràcies, senyora diputada. Té la paraula el senyor La-
bandera, per un màxim de cinc minuts.

El Sr. Labandera Ganachipi

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, jo vull
començar dient-li que el programa que vostè ha expo-
sat, les línies del programa que vostè ha exposat en ma-
tèria d’habitatge, d’aquest programa, m’agrada la lletra i
m’agrada la música, que jo crec que és una altíssima
concreció en matèria de política d’habitatge després
que els tres grups que donem suport al Govern en el
període anterior també haguéssim coincidit més d’una
vegada justament en aquestes línies estratègiques, so-
bretot que és un programa que, amb independència de
les línies, de les tendències del mercat, realment pugui
treballar pel tema de l’accés a l’habitatge.

De totes formes, vostè és conscient, honorable conse-
ller, que té una herència de profunds desequilibris en
matèria de política social de l’habitatge. Vostè sap, i tots
sabem, i els diputats i diputades d’aquesta Comissió
segurament que ràpidament arribaríem tots a un acord,
que en els darrers anys la política conservadora del Go-
vern de la Generalitat, amb el suport de la política con-
servadora del Govern de l’Estat, el que ha fet és deixar
continuar i seguir les línies del mercat immobiliari i
convertir pràcticament les polítiques d’habitatge públic,
o habitatge protegit, o habitatge social, en unes línies
absolutament testimonials, de forma tal, honorable con-
seller, que ens trobem amb aquestes xifres tan residu-
als de producció de l’habitatge públic o d’habitatge de
caràcter protegit, quan havíem tingut..., l’any 96, per
exemple, un 36 per cent de tota la producció era d’ha-
bitatge protegit.

Això va caure el 2000 d’una forma realment alarmant,
ha remuntat una mica per diverses iniciatives, i sobre-
tot per un factor que jo crec que val la pena que recor-
dem, i ens en recordem, el gran paper o el paper que
han fet..., i jo diria que a Catalunya han estat bàsica-
ment els que han mantingut l’oferta pública d’habitat-
ge social, que ha estat la promoció pública feta des dels
ajuntaments, que segurament no ha estat del tot sufici-
ent, però que, evidentment, en més d’una ocasió, i si
anem analitzant les dades de producció de l’habitatge
públic, realment més del 50 per cent s’ha fet en moltes
ocasions per promotors públics, i també la funció que
han tingut les entitats socials, algunes d’aquestes, que en
ocasions han fet molt més habitatge, fins i tot, que el
que corresponia a l’Incasol.

Hi ha una sèrie d’aspectes d’aquesta acció ultraliberal
en matèria no intervencionista que reclama, evident-
ment, que avui tinguem un altre tipus de política, la ne-
cessitat d’un altre tipus de política, que sigui justament
una política d’intervenció decisiva en matèria d’habitat-
ge públic a Catalunya.

Jo sobretot vull fer referència a dos temes importants.
Un és: vostè ha assenyalat diverses mesures, una és per
exemple el tema de la Llei de l’habitatge, la Llei de
l’habitatge a què l’anterior Govern es va comprometre
i no va presentar fins pràcticament les acaballes de la
legislatura, sabent, possiblement, que ja no es discuti-

ria pels compromisos que això podria implicar a nivell
de la relació dels mateixos partits que donaven suport
al Govern amb els interessos privats que operen en el
mercat.

I, després, sobretot un altre tema important és les polí-
tiques de lloguer. Senyor conseller, vostè sap que nosal-
tres hem sigut defensors de la necessitat de la política
de lloguer. No exclusivament com una política per ga-
rantir l’accés a l’habitatge digne, sinó també perquè el
mercat de lloguer a casa nostra, a tot Espanya, i a Ca-
talunya, doncs, és un mercat més aviat residual, esqui-
fit, feble, i que necessita una promoció.

Teníem un anterior president de la Generalitat que ha-
via arribat a assegurar en el Ple que a la gent no li in-
teressava el lloguer, i que, per tant, no es construïen
habitatges de lloguer perquè la gent no llogava. Això
està en el Diari de Sessions; va passar el 12 de desem-
bre de l’any 2002, eh? Vull recordar-ho perquè, en tot
cas, el nou president de la Generalitat i el nou Govern
a les polítiques de lloguer en el programa els donen una
gran importància, i creiem els grups, i particularment el
nostre Grup, que aquesta hauria de ser una de les polí-
tiques a la qual més s’hauria de dedicar el seu Govern.

Jo penso, senyor conseller, que hem de passar de la po-
lítica de l’habitatge de la incertesa, de la inseguretat i de
la desconfiança, que és el que tenia la població en re-
lació amb la política pública de la Generalitat en matè-
ria d’habitatge, a unes polítiques realment clares, segu-
res i confiades, que la gent sàpiga que el Govern de la
Generalitat treballa perquè pugui viure en condicions
dignes i tingui facilitats per accedir al tema de l’habi-
tatge.

Només dues preguntes, per acabar, honorable conseller.
Hi ha un punt que jo crec que ha estat tremendament
interessant en els punts que vostè ha exposat. Torno a
dir-li que jo coincideixo plenament amb aquestes polí-
tiques i que el nostre Grup li donarà, evidentment, su-
port. Però sobretot hi ha un tema important que és la
convivència intergeneracional. L’anterior Govern de
la Generalitat tenia una sèrie de convenis establerts
amb alguns ajuntaments per temes d’habitatges per a
joves, en municipis en els quals, quan parlava amb el
regidor, deia: «Aquí no hi ha un problema d’habitatge
per a joves, sinó que hi ha un problema d’habitatge per
a la gent gran.» Perquè aquest enfocament de les polí-
tiques públiques de caràcter intergeneracional jo trobo
que és una aportació social de primer ordre, i m’agra-
daria que sobre aquest tema es poguessin revisar alguns
convenis; això no vol dir treure els convenis que si-
guin..., però que es poguessin revisar i que d’aquesta
forma es pogués treballar en millors condicions.

I la segona –i la segona–, també, és el paper i el rol que
en aquesta política que vostè ens ha explicat avui pu-
guin arribar a complir els promotors públics de l’habi-
tatge, o sigui, els promotors socials, que jo crec que són
els aliats més fidels, eh?, per a una política pública de
l’habitatge, tot i entenent que, evidentment, no hi pot
haver política de l’habitatge que oblidi el sector privat;
és evident i hi estic absolutament d’acord.

Doncs, si alguna cosa haurem de recordar al Govern
tripartit en matèria de política d’habitatge, senyor con-
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seller, és que, quan finalitzi la tasca de la política d’ha-
bitatge, que té molts anys al davant per fer-la, perquè
realment hi ha molt per fer, doncs, ens recordin que
l’esquerra en aquest país va retornar als ciutadans la
confiança que les polítiques públiques de l’habitatge
garanteixen el dret a l’habitatge digne.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. (El president dóna la paraula
al conseller de Medi Ambient i Habitatge.)

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, bé, agra-
eixo les seves paraules de suport. I vull insistir espe-
cialment, i m’agrada que ho hagi fet vostè, en els temes
de transversalitat i coordinació; realment tenim una tas-
ca importantíssima a fer en aquest sentit: hem comen-
çat parlant ja de la que hem establert amb el Departa-
ment d’Agricultura; tenim ja encetada la coordinació,
i acordada, amb el Departament d’Indústria, per aquest
apartat tan important a què m’he referit sobre el tema
del compromís català contra el canvi climàtic i per la
implantació de noves tecnologies ambientals, compro-
mís que lliga precisament amb el Pla de competitivitat
i internacionalització de la nostra economia.

Nosaltres sempre hem exposat, al sector empresarial i
a les diferents organitzacions que ens han vingut a veu-
re, que hem d’entomar aquests temes ambientals com
un repte, com una possibilitat de millora de la seva ges-
tió, de modernització i de competitivitat, i que mai s’ha
de veure com una limitació, com una càrrega, com un
cost més, sinó que al revés, això generarà nous jaci-
ments d’ocupació, noves innovacions, i, per tant, més
productivitat, i fins i tot hem de ser capaços de projec-
tar-ho a l’exterior. I en això hem trobat un gran ressò.

Qui diu això diu també, naturalment, el tema, i m’hi
voldria detenir un moment, de la gestió de les àrees
d’especial concentració o especialment sensibles des
del punt de vista de l’activitat industrial, i com molt bé
diu, també en relació amb tota l’àrea del Camp de Tar-
ragona, Constantí i tota aquesta zona.

Miri, d’entrada, ja hem tingut una trobada amb tots els
representants del sector de la indústria química, que
s’ha mostrat especialment receptiu a la nostra preocu-
pació per aquest tema, i han acceptat començar a treba-
llar en una taula per la revisió anticipada –anticipada–
de totes les activitats químiques que segons la Llei ac-
tual d’intervenció integral no hauria de tocar fins al
2007; els hem proposat que puguem fer actuacions in-
tegrades a partir de a quines actuacions d’inspecció i
reconeixement d’aquestes activitats, per clústers, és a
dir, per aquest conjunt que formen, puguem segura-
ment adaptar noves mesures que responguin de forma
més eficaç als requeriments ambientals. Perquè tots
constatem, i em sembla que vostè també s’hi ha referit,
que en aquests àmbits és absurd considerar indústria
per indústria, aïllada una de l’altra, i fins i tot no tenir
en compte el seu entorn, com quan ens trobem ara que
a la tèrmica de Cubelles, al costat, es va deixar, es va
permetre construir uns habitatges, simplement perquè

la línia, segurament, del plànol urbanístic del Pla d’ur-
banització no contemplava quins eren els entorns en
què es situava.

Per tant, això s’ha de gestionar d’aquesta forma conjun-
ta, fent plans per adequació de les activitats, per mini-
mització de molèsties, ja sigui sorolls, fums, olors..., a
partir, com es diu en el programa que els he exposat, del
seguiment en temps real, i que aquesta informació sem-
pre estigui a disposició de la població, sempre pugui ser
consultada i els agents participin en els plans de segui-
ment i s’obrin les portes d’aquestes indústries, seguint
experiències que ja ells havien iniciat i que ens van ex-
plicar i que vénen a més d’altres experiències en altres
països, per fer una gestió integral d’aquests àmbits.

Per tant, aquí també actuarem conjuntament amb el De-
partament de Treball i Indústria i amb el d’Economia i
Finances. És a dir que, en aquest sentit, crec que po-
drem avançar en les declaracions que s’havien aprovat
i en els compromisos que s’havien impulsat des d’aquest
Departament.

Respecte al tema d’espais naturals, confesso que sí que
és veritat que a l’hora de posar exemples és imperdo-
nable que no m’hagi referit al Pla especial del delta de
l’Ebre, i a la gestió d’aquest parc, que també he tingut
ocasió de visitar des del dia 31 de desembre, i que té
molta relació amb el que he referit dels estudis que hem
encarregat ja a Medi Natural per a ampliació d’aques-
ta zona. És una zona especialment sensible i que si vo-
lem tirar endavant el conjunt d’inversions que hi han
previstes en el Fons de cohesió europeu per al desenvo-
lupament integral del delta de l’Ebre, per a la seva re-
cuperació, regeneració, evitar la intromissió marina,
evitar el seu enfonsament, s’ha d’actuar amb contun-
dència i amb recursos i amb mitjans en el conjunt dels
espais naturals del Delta, que realment són molt limi-
tats i en canvi hi ha molt bona disposició per actuar.

El que sí que demanaré a la senyora diputada, prenent-
li la paraula, és que quan vingui el projecte de pressu-
postos de la Generalitat, prorrogats per a aquest any, i
sobretot la projecció per a l’any que ve, a això que s’ha
referit, no es preocupi que jo a l’intern del Govern ba-
tallaré perquè els recursos per a les actuacions en medi
natural i tot el conjunt d’actuacions a què ens hem re-
ferit s’ampliïn, perquè realment el pressupost d’aquesta
conselleria..., pensi que en aquest moment tenim ja hi-
potecat..., hipotecat, condicionat, plurianualitzat, retin-
gut..., en fi, tots els adjectius que vostès puguin enten-
dre, més del 80 per cent del pressupost, i és dramàtic,
és una situació realment dramàtica per endegar aques-
tes polítiques que em sembla que tots hi coincidirem, i
de tots els grups.

Però, és clar, pensi que quan et trobes despeses plu-
rianuals en què els anys 2001 i 2002 es deixava una
enèsima part d’unes despeses que a partir, curiosament,
del 2004 es multiplicaven per cinc..., fa preveure que hi
havia algú que sí que tenia clarividència sobre quins
serien els resultats polítics de les eleccions autonòmi-
ques, perquè, si no, no s’entén com es podien assumir
compromisos plurianuals que feien gravar sobre els
exercicis 2004 i 2005, fins al 2016 i el 2017 a vegades,
pagaments d’una quantia indescriptible i que ens hipo-
tequen i ens lliguen de peus i mans.
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Per tant, aquesta priorització haurà de tenir el seu su-
port pressupostari, i confio en totes les forces polítiques
d’aquesta cambra, no cal dir de les que ens donen su-
port, sinó fins i tot de les de l’oposició, que han dit que
coincidien amb aquests objectius, que tindré una àm-
plia complicitat en la discussió amb el conseller d’Eco-
nomia i Finances per aconseguir que aquestes políti-
ques es vegin reflectides adequadament dins del marc
pressupostari plurianual.

Sobre el tema de les energies renovables i les instal·lacions
en edificis públics, al programa precisament parlem
que cada administració i cada entitat doni una mica
d’exemple. El que passa és que hem de ser molt curo-
sos amb el respecte a l’autonomia d’aquest Parlament
i la seva capacitat autoorganitzativa i d’autogovern, i jo
m’ofereixo a poder parlar amb el president de la cam-
bra i amb els diferents..., suposo, la Junta de Portaveus,
o els òrgans interns de la seva gestió, perquè realment
seria exemplar que el Parlament de Catalunya apliqués,
ara que està en obres..., bé, de fet sempre hi està, en
obres, però vull dir que apliquessin ara algunes actua-
cions d’aquest tipus d’estalvi energètic, de recuperació,
perquè jo crec que l’edifici té condicions per fer-ho i
ens agradaria molt poder-hi col·laborar. Però repeteixo
que quedo a la seva disposició, perquè mai ens atrevi-
ríem a passar pel damunt de la sobirania d’aquesta
cambra, ni que sigui a l’hora d’instal·lar plaques solars.

Respecte al tema de les energies renovables, un descuit,
que reconec també i que entomo, és el tema de no re-
ferir-nos al compromís de gestionar la qüestió de
l’energia nuclear, fer-ne el pla de seguiment que vostè
reclama, que hauríem d’incorporar, i que accepto com
a incorporació en el programa, perquè hi és, en el pro-
grama del Govern, i perquè l’actuació que hem de pre-
veure en aquest període, dintre del conjunt del Pla ener-
gètic per a Catalunya, és precisament preveure les
actuacions que ens permetin anar, al final del mandat,
a un pla raonable de prescindir de l’energia nuclear,
com han fet altres països de la Unió Europea, i això ens
obliga, naturalment, a parlar amb aquests sectors, i ho
haurem de fer en col·laboració també amb altres depar-
taments.

Respecte al tema d’habitatge, que ha plantejat el senyor
diputat, també hi ha plena coincidència. Respecte al
tema de les polítiques de lloguer, per nosaltres és clau,
vostè ho ha dit, perquè el que he intentat explicar al
començament és que al voltant de l’habitatge s’hi lli-
guen tantes coses..., i fins i tot la cultura d’aquest país
ha portat a vincular a les famílies tants aspectes dintre
de l’habitatge de lloguer, que un d’ells és la insegure-
tat respecte a la disponibilitat del lloguer.

Potser no hi he fet prou èmfasi, però fixi’s que una de
les coses per què apostem és que si fem una bona po-
lítica pública de lloguer hem d’aconseguir que el sec-
tor privat també s’apunti a cobrir altres fragments, al-
tres segments de demanda que permetin adoptar una
actitud, que en altres països ja és normalitzada, en pa-
ïsos de cultura anglosaxona, etcètera, que és que no
tens per què estar tota la vida pagant un habitatge.

Això condiciona molt la mobilitat, té efectes terribles
sobre el tema de la mobilitat territorial, per tant, efec-
tes ambientals considerables, però és que no n’hi hau-

ria prou, com vostè ha dit, no n’hi hauria prou amb el
tema que nosaltres féssim habitatges de lloguer per als
joves, dels cinc primers anys, l’emancipació, etcètera,
si després no es poden integrar en un altre mercat. Per-
què, si no aconseguim generar aquest mercat, a més,
d’aquí a cinc anys tindrem problemes greus, perquè di-
ran: «Bé, i ara on vaig?»

I l’important és aplicar el criteri que sempre m’agrada
explicar, que és important que hom ha de tenir un ha-
bitatge adequat a les necessitats per a cada etapa de la
vida, de la vida des del punt de vista laboral, des del
punt de vista familiar, perquè de la mateixa manera que
no portem sempre les mateixes sabates des que en te-
nim deu fins que tenim seixanta anys, sinó que les sa-
bates les anem adaptant, l’habitatge no pot ser una co-
tilla, una hipoteca sobre la vida. I d’aquí, totes les
polítiques d’incentivació de posar habitatge de propie-
tat privada en lloguer i d’incentivar l’oferta privada.

Cal dir que els bons analistes del sector, i les empreses
i promotores més intel·ligents, ja s’estan plantejant se-
riosament que el tema de l’habitatge en propietat té un
límit i que han de trobar noves ofertes, noves fórmules,
perquè la gent pugui accedir a l’habitatge amb una cer-
ta comoditat.

I també estem totalment d’acord, i això és el que insi-
nuava o intentava dir molt telegràficament quan parla-
va de la convivència intergeneracional..., que és donar
recursos perquè aquests convenis, que sempre s’han
de fer, si no seran un fracàs, sempre s’han de fer des de
l’àmbit local, a partir de les bosses d’habitatge jove,
d’experiències molt singulars de cada localitat, tinguin
un suport econòmic institucional per part de la conse-
lleria. Així ho farem.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana, té la paraula el senyor Xavier
Vendrell per un màxim de deu minuts.

El Sr. Vendrell i Segura

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, la nostra
intenció, avui, perquè entenem que és l’objecte
d’aquesta compareixença, és parlar de la política del
Govern en matèria de medi ambient, i no del que pen-
sen els prop de 2 milions de ciutadans que van donar
suport als partits que hi donen suport, ni tan sols els
milers de militants d’aquests partits, ni tan sols els mem-
bres de la direcció, que segurament que tenim visions
matisadament diferents, però que justament crec que
cal felicitar el Govern per la capacitat que hi ha hagut,
des d’aquestes diferents sensibilitats que poguessin
haver-hi, de posar-se d’acord a partir de parlar, a partir
de discutir, a partir de trobar els punts de contacte, i
entenent que la diversitat, i més quan parlem de medi
ambient, és evident, és una riquesa i no pas una feblesa.

Tot i així, comprenem determinades postures d’anteri-
ors governs, que estaven més estancats atès que, si hi
havien consellers que no eren capaços d’anar des
d’Osona cap a Europa, doncs s’entén que si no havien
trobat la sortida..., de tota manera tenim una diputada
en aquesta Comissió, n’estic segur, que sent osonenca
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com és ella, i que ha estat a Europa, i ha conegut jus-
tament el model europeu, aquest que dèiem de parlar i
entendre’s, segur que li podrà donar un cop de mà.

Observem, doncs, que el Govern ha entès això, i mer-
cès a haver entès això, ha estat capaç de posar damunt
la taula propostes que permeten funcionar, que perme-
ten fer funcionar el Govern i fer que el país funcioni. El
país, senyor conseller, li comunico, doncs, que tenim la
mateixa percepció que vostè, el país no està parat. En
tot cas, potser sí que hi ha algú parat, potser n’hi ha més
d’un que s’ha quedat parat: els monopolis energètics,
en veure com tenim la voluntat de crear operadors que
els facin la competència per poder impulsar altres po-
lítiques energètiques que tinguin en compte les energies
alternatives; els especuladors urbanístics, en veure com
es plantegen també noves polítiques en aquest camp, a
l’hora de plantejar com s’ha d’articular especialment la
zona litoral, que està especialment afectada i que ja en
aquest sentit també s’ha actuat des de la conselleria de
Política Territorial. Per tant, sí que n’hi ha, de parats,
d’astorats, i segurament alguns altres que s’han quedat
a l’atur i que no veuen clara la política que es fa des del
Govern; monopolis energètics, especuladors urbanís-
tics, intoxicadors i comissionistes diversos, segurament
que s’han quedat, efectivament, astorats.

Però nosaltres creiem que el Govern funciona, i que
funciona adequadament, i que encara els problemes
que s’han plantejat amb la voluntat de donar sortides a
tot allò que està pitjor avui que fa deu, o dotze, o quinze
anys: el problema de l’aigua no s’ha resolt, ha aixecat
ampolles en el territori, però no s’han trobat unes solu-
cions clares; el tema dels residus, no trobem on els hem
de portar, malgrat que tenim tot el territori en armes; els
problemes energètics, també tenim el territori..., aquells
llocs on s’ha volgut imposar pràcticament la totalitat de
les energies alternatives sense abans un diàleg necessari
i convenient, on la gestió dels espais naturals està cla-
rament endarrerida. Davant d’això, valorem de forma
positiva com s’encara, i ens sentim francament identi-
ficats amb el que vostè ha plantejat.

Davant del problema de l’aigua, crec que la resposta és
clara. El que cal, doncs, és una bona gestió dels recur-
sos que tenim, i, és clar, el que no es pot fer és dir que
no hi ha aigua i mentrestant anar autoritzant camps de
golf. Veiem que vostès tenen unes prioritats, el primer
que han fet és aturar els camps de golf, posar damunt
la taula, com recull el programa de govern, la possibi-
litat d’aturar aquests camps de golf, i en tot cas veure
quines són les solucions que s’hi han de donar d’una
forma prioritària.

En el tema dels residus, veiem també molt positivament
com es planteja d’una forma clara i valenta, i s’encaren
amb decisió al debat amb el territori. És evident que
han d’haver-hi abocadors; és evident que en aquests
moments hi ha una situació complexa: fer grans aboca-
dors comporta..., aixeca ampolles al territori, fer-los
petits no permet que el compte de resultats de l’explo-
tació de l’abocador, sigui pública o privada, surti ade-
quadament.

En aquest sentit, i amb referència a alguna al·lusió que
s’ha fet a com s’havia fet oposició anteriorment, per
part del nostre Grup i d’algun altre Grup, malgrat ser a

l’oposició, havíem dit: «Cal que ens asseguem tots els
grups i fem suport al Govern, i expliquem a la ciutada-
nia que la gestió dels residus és cara i, per tant, que cal
incrementar la imposició sobre els residus.»

Això, creiem que era una actitud constructiva i de Go-
vern, que plantejàvem en aquell moment i que plante-
gem ara, i que, per tant, insistim que cal ser valents, que
cal explicar als ciutadans i ciutadanes del nostre país
que cal minimitzar els residus, que cal una clara reduc-
ció dels residus, no l’increment que hem estat veient
durant tots aquests anys, sinó que cal una tendència a
la reducció i una gestió adequada dels residus; que cal,
com s’ha plantejat, implementar una nova política ener-
gètica, cercant i impulsant les energies alternatives en
plantes de biomassa, fetes justament d’una forma coor-
dinada amb la gestió dels boscos, perquè permetin re-
soldre dos problemes alhora, no per cremar-hi residus,
que l’únic que fan és incrementar els problemes, i una
gestió d’espais naturals on ens ha sorprès, francament,
que ens diguin que l’estudi sobre el Pla territorial sec-
torial de connectors biològics estigués guardat en un
calaix quan hi havia un acord d’aquesta mateixa Co-
missió en què s’instava el Govern a tirar endavant
aquest Pla, que el tinguessin guardat en un calaix i que
no s’hagués portat a aprovació per satisfacció d’allò
que havia acordat aquest Govern.

De la mateixa manera, veiem satisfactòriament com en
matèria d’habitatge es vol impulsar, no només el llo-
guer d’habitatge, que per nosaltres és important..., però,
d’on han de sortir aquests habitatges? De la construc-
ció, en alguns casos segurament que sí, però no podem
oblidar que no cal aixafar més territori quan tenim cen-
tenars de pisos buits, centenars d’habitatges buits, i
moltes construccions que estan en deteriorament en di-
versos municipis del nostre país, especialment en zones
rurals, i que cal fer un impuls per recuperar-los abans
d’aixafar nou territori, abans d’especular més en el ter-
ritori.

Per tant, unes propostes programàtiques que, en global,
ens semblen positives, un nou model de gestió que ens
anuncien, basat en la subsidiarietat, és a dir, no només
preguntar als alcaldes què volen fer, sinó donar-los ei-
nes perquè actuïn, eines perquè també ells puguin tre-
ballar en la defensa del territori i del medi ambient; un
model amb clara participació –ens ha agradat la pro-
posta que ens fan d’aquesta taula d’empresa i medi am-
bient, que en tot cas ens agradaria conèixer, si pot ser,
molt breument; sóc conscient que tots plegats, en fi,
voldríem enllestir amb certa rapidesa aquesta Comissió
que s’està allargant segurament més del que era previst,
però en tot cas sí, saber una mica quines tasques i ob-
jectius té aquesta taula d’empresa i medi ambient–; un
model basat en la informació i en la transparència –te-
nim la tranquil·litat que en aquest cas no hi ha cap fill
del president que tingui una empresa que es dediqui a
estudis d’impacte ambientals i que li puguem encarre-
gar tots els estudis de totes les implantacions d’energia
eòlica–, per tant, convençuts que hi haurà transparèn-
cia i informació basada, doncs, en la cooperació, com
indica, doncs, aquesta taula, que estic segur que té una
mica aquesta funció entre l’empresa i medi ambient.
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I destacar, evidentment, la voluntat, que ens consta, de
diàleg, diàleg amb tots els sectors, però no només el dià-
leg per poder dir «ja us hem escoltat», sinó perquè tot-
hom, i quan dic «tothom» és perquè pensem que tothom,
de tots els àmbits, de l’empresa, del món científic, però
també de les entitats ambientals, segurament que tots
podem cometre errors, però tots tenim idees, tenim
aportacions interessants a fer, i que fins ara ens dóna la
sensació que no s’han tingut prou en compte.

Planificació: ens anuncia, i n’estem convençuts, que
serà així.

Equilibri territorial: hi creiem molt, molt seriosament,
creiem que vostès, tant des de la conselleria de Medi
Ambient com des de la conselleria, des del Departa-
ment de Política Territorial, tenen unes eines bàsiques
a l’hora d’impulsar aquest equilibri, de reconèixer en el
territori marques de qualitat. Creiem que hi han territo-
ris que, malgrat que puguin trobar-se en aquests mo-
ments en una certa recessió econòmica justament els
valors ambientals, caldria impulsar-ne un reconeixe-
ment, no sé si a partir, doncs, d’algun tipus de segell de
qualitat ambiental, però en tot cas reconèixer aquesta qua-
litat que hi ha, ambiental, en el territori.

La voluntat d’internalitzar, que això s’havia negat his-
tòricament des del Govern, els costos ambientals és un
element clau a l’hora de planificar qualsevol qüestió,
perquè sempre juguem a allò que això és més econò-
mic, i això és fals perquè mai s’han tingut en compte
aquests costos ambientals.

Educació, educació d’una forma transversal.

Actualització de la legislació; veiem aquí com volen
actualitzar la Llei de caça, que és una llei franquista, per
tant, també celebrem aquesta actualització.

Per tant, en definitiva, fer les coses amb discussió, amb
transparència i sense por, disposats a admetre errors,
segur que tots n’hem comès i en cometrem més. Però
el que no podem fer és amagar el cap sota l’ala, el que
cal és debatre les coses. I crec que encara que alguns
treguin el cas del túnel de Bracons com un aspecte ne-
gatiu..., vull acabar aquí dient-li que crec que és un ele-
ment positiu veure com des del Govern hi ha la capa-
citat per posar els estudis damunt la taula, d’analitzar...,
i que ningú s’enganyi: al final es farà o no el túnel de
Bracons, ho decidirà qui ho ha de decidir, que és el Go-
vern. Perquè en aquest Govern no hi ha una persona
que decideixi: les decisions, entenc, senyor conse-
ller, que es prendran per acord, es prendran per debat.
I encara que per alguns això sigui negatiu, els que te-
nim fortament arrelats uns valors democràtics creiem
que aquest és un govern rigorós, seriós, obert al debat
i objectiu. Per tant, amb aquestes condicions serà com
es prendran les decisions sobre qualsevol qüestió.

Gràcies, senyor president; gràcies, senyor conseller.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor conseller, té la paraula.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Sí, gràcies. Breument, per complir amb el requisit que
tothom pugui parlar. A part de la plena coincidència

amb el que ha dit, jo em voldria referir al tema d’abo-
cadors, que potser no ha quedat clar. És a dir, volem
trobar que l’abocador sempre sigui el final d’un procés
en què, per força, en el mateix territori hi hagin hagut
tots els elements del procés, no només de recollida se-
lectiva sinó de les plantes de triatge, compostatge, et-
cètera; si no, l’abocador per si sol, encara que n’hi ha-
guessin molts de petits, tampoc serviria.

Del que sí que partim és de la idea de la territorialit-
zació, com molt bé s’ha dit; el mateix, en el tema ener-
gètic. És a dir, cada àmbit territorial, no vol dir cada
municipi, cada comarca, sinó per àmbits: vegueries,
regionals, etcètera, per coherència ha d’assumir la ges-
tió dels seus propis residus d’aquesta forma integral. És
a dir que en aquest sentit hi estem d’acord.

Al tema de pisos buits, ja vostè s’hi ha referit, doncs, i
jo he fet insistència sobre el tema d’incentivar que a la
iniciativa privada..., mesures de confiança a la iniciativa
privada, perquè pugui treure’ls al mercat.

I respecte a l’empresa i medi ambient, en síntesi es trac-
ta de..., per una part, davant de l’actitud certament ne-
gativa del Govern de Madrid de dir: «Ui, Kyoto és molt
difícil, no el podem complir, i ves què haurem de fer,
doncs?, no complir-lo», i els advertiments de la Unió
Europea que diu: «Qui no compleixi paga», i l’afegitó
que ens ha fet la Llei d’acompanyament a la legislació
ambiental, que diu: «Quan ens vinguin sancions de
Brussel·les per incompliment d’objectius comunitaris,
pagarà aquella regió on es produeixi l’incompli-
ment»..., amb la qual cosa, evidentment, el Govern ens
està passant la patata calenta, quedant molt bé amb el
sector per dir-los: «No cal que compliu perquè en tot
cas no pagarem nosaltres, ja pagarà la vostra comuni-
tat autònoma.»

Això ho han entès els sectors industrials i productius i
intentarem complir Kyoto; aprofitar tot el programa, el
Pla d’acció a què m’he referit, de tecnologia; ser els
primers a presentar propostes, i presentar-ho en positiu,
com a element de projecció de l’economia catalana.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor conseller. Té la paraula el senyor Josep
Llobet, pel Grup Popular, per un màxim de cinc minuts.

El Sr. Llobet Navarro

Sí, intentaré ser breu, president... Gràcies president.
Honorable senyor conseller, il·lustres diputats i diputa-
des..., en primer lloc agraïm la seva compareixença i la
del seu grup per informar del capteniment del seu De-
partament i alhora informar-nos del programa electoral
del seu partit a les generals, almenys una part així m’ho
ha semblat.

He escoltat amb atenció les seves paraules i tot i que no
és el moment d’obrir un debat en profunditat sobre els
diferents aspectes que ha tractat vostè en la seva inter-
venció, o sobre el programa de Govern, no voldríem
deixar passar l’ocasió sense fer algunes reflexions i
plantejar-li alguns dubtes.



Sèrie C - Núm. 16 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 de febrer de 2004

35

SESSIÓ NÚM. 3 COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

Tots estem d’acord a apostar per un desenvolupament
sostenible. El Grup Parlamentari Popular va fer una
aportació específica en la tramitació de la nova Llei
d’urbanisme per definir què era desenvolupament sos-
tenible. Nosaltres vàrem aconseguir que l’article 3
d’aquesta Llei defineixi el desenvolupament urbanístic
sostenible com la utilització racional del territori i del
medi ambient, que comporta conjuminar les necessitats
de creixement amb la preservació dels recursos naturals
i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cul-
turals, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.

Tot i així, no podem ignorar que la coincidència en el
principi de sostenibilitat no impedeix diferents lectures
i diferències notables en la seva aplicació. I com vam
dir a l’honorable conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, no podem deixar de banda que l’ordenació
del territori i les infraestructures corresponen a un con-
junt de polítiques transversals, que a més a més ara es-
tan dividides entre dues conselleries amb sensibilitats
sembla que diferenciades. I això pot provocar distorsi-
ons. I a això hi hem d’afegir la realitat que les polítiques
públiques d’aquesta conselleria comporten la necessi-
tat de consensos entre les diferents administracions,
que poden tenir visions del territori, visions del desen-
volupament sostenible i visions dels interessos en con-
flicte molt diferenciades. Perquè hi ha una veritat ob-
jectiva, que també vam recordar al conseller, que ningú
pot qüestionar: tota infraestructura comporta ferides al
territori, tota infraestructura comporta un determinat
impacte ambiental, tota infraestructura comporta un
determinat repartiment de costos i beneficis, que mol-
tes vegades no és homogeni.

Amb relació a les polítiques de medi ambient, vostès no
arriben avui; al contrari, porten molts anys governant
aquestes polítiques públiques, sobretot al territori me-
tropolità. I porten ja uns quants programes de tracta-
ment i gestió de residus sòlids urbans. I ja sabem què
està passant amb tots i cada un dels indicadors d’aquests
programes: que no es compleixen ni de lluny, especial-
ment a Barcelona ciutat. Vostès fan un programa molt
voluntarista, que requereix sobretot la complicitat, la
participació ciutadana i disposar d’abocadors nous, i de
moment ens trobem molt lluny d’aquest escenari.

I un exemple d’aquesta política erràtica és l’abocador
del Garraf, senyor conseller. Mentre els partits del Go-
vern no siguin capaços de presentar com a exemple un
projecte d’abocador controlat de residus municipals per
tal de procedir al tancament de l’abocador del Garraf,
tot el que digui avui seran simplement paraules, bones
intencions i poca o gens credibilitat.

Ens agradaria, senyor conseller, que ens digués com
convencerà els ciutadans de les diferents comarques
catalanes perquè en els plans d’ordenació territorial es
puguin instal·lar abocadors, o en el Pla director de dipò-
sits controlats que avui ha denunciat. Pensa clausurar
l’abocador del Garraf el proper desembre del 2004? I
quines són les seves alternatives?

El nou Pla eòlic, quins terminis tindrà? En quins llocs
del territori es desplegarà? I amb els actuals en trami-
tació, com el de la comarca de l’Anoia, què faran?

El senyor conseller va declarar que el Govern està bus-
cant un procediment legislatiu ràpid per donar un
exemple de fiscalitat ecològica, com el cas de l’ecotaxa
de turisme, el nou cànon de l’aigua o el cànon sobre la
deposició del residu. Com es troben aquests procedi-
ments? I què pensa introduir en la Llei d’acompanya-
ment del pressupost, com ha anunciat?, un nou cànon
de l’aigua?

Com es troba l’estudi alternatiu del túnel de Bracons?
Ja estem al 16 de febrer.

Està d’acord que la interconnexió de la xarxa d’aigua
de l’Ebre a l’àrea metropolitana augmenti el seu cabal?

Què pensa fer amb el Pla integral del delta de l’Ebre,
que és una de les actuacions del Pla hidrològic?

Pensa donar suport a la iniciativa parlamentària del Par-
tit Popular de suspendre un any l’entrada en vigor de la
Llei d’intervenció integral de l’Administració ambien-
tal i alhora plantejar la seva modificació, com demanen
molts sectors socioeconòmics de Catalunya? Bé, ja ha
dit que hi haurà suspensió, però ens agradaria que fos
més completa la seva explicació.

Amb relació a l’habitatge, en primer lloc s’ha de deixar
clar que les competències en matèria d’urbanisme i ha-
bitatge estan totes transferides al Govern de la Genera-
litat, que és qui ha d’executar les... (veus de fons) –de
sòl no, però la política d’habitatge i d’urbanisme sí–,
que és qui les ha d’executar coordinadament amb els
ajuntaments, els quals també exerceixen competències
en aquestes matèries, d’acord amb la Llei d’urbanisme
de Catalunya. És per això que executar els plans d’ha-
bitatge correspon al Govern autonòmic i local.

Nosaltres creiem que la política de la Generalitat en
aquest àmbit ha d’anar enfocada a desenvolupar en el
nostre territori els diferents plans d’habitatge protegit,
en règim de propietat, que aprova l’Estat i que aporten
un alt grau d’autonomia a les diferents comunitats au-
tònomes per modificar el preu bàsic del metre quadrat,
les categories dels municipis, a més a més dels diferents
incentius fiscals i de desgravació en l’adquisició d’ha-
bitatge. I a la Generalitat, desenvolupar polítiques ori-
entades al lloguer, a la rehabilitació i a detectar les pri-
oritats. Hem de recordar que el Govern central ha
aprovat per al 2004 una sèrie de bonificacions fiscals en
l’impost de societats per estimular la construcció d’ha-
bitatges de lloguer, que, des del sector privat, han sigut
mesures elogiades.

Ens agradaria que ens digués quin règim d’ajudes fis-
cals hi haurà definitivament de foment del lloguer. Com
està l’estudi de la possible ajuda de 240 euros màxims
al mes? Hi haurà ajudes directes per al lloguer a les fa-
mílies nombroses?

Diu que produiran 42.000 unitats d’habitatge públic en
quatre anys, rehabilitant, fent aflorar habitatge desocu-
pat i, en darrer cas, construint; una quarta part serà pro-
moguda per la Generalitat. Ens podria especificar les
altres tres quartes parts qui ho durà i com ho durà a ter-
me, d’una forma més clara, si us plau? Si dels 42.000
habitatges sembla que 40.000 seran de rehabilitació,
segons el Pla català de rehabilitació, què vol dir?, que
només en pensen promoure 2.000 de nova construcció?
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Com pensa incrementar l’habitatge protegit de nova
construcció amb una política de sòl restrictiva?

Quan ens diu que promouran un model d’urbanització
caracteritzat per la complexitat i de caràcter integrat,
què vol dir? Construcció en alçada? Blocs més alts?

Estem d’acord amb la creació d’un fons de rehabilita-
ció integral dels barris, però ens agradaria saber quina
intervenció tindran la seva conselleria i el món local.

Bé, tingui l’honorable conseller la certesa que sempre
trobarà les nostres portes obertes al diàleg, fins i tot
quan d’aquest diàleg no necessàriament arribem a una
entesa. I li desitjo que tingui sort i encert en el seu man-
dat, perquè de l’encert ens en beneficiarem tots els ca-
talans.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Honorable...

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Gràcies. Bé, m’ha fet un seguit de preguntes que, per la
rapidesa, ni tan sols n’he pogut prendre nota, però com
que no acabarem avui sinó que ja sap que els ofereixo
la col·laboració i els passaré tota la documentació, ho
podem anar treballant. Però no voldria deixar de donar
resposta almenys als temes que he pogut captar que
eren més interessants.

Estic d’acord amb vostè que el gran repte que tenim en
el tema de residus, en aquesta àrea, precisament, és que
hem de tancar el Garraf. I qui diu Garraf també diu Va-
carisses d’aquí a quatre dies, etcètera. És a dir que
aquest és un repte molt, molt, molt important, que ha
d’anar acompanyat d’una proposta molt valenta, que és
el que he intentat explicar, planificada i debatuda sobre el
territori, de creació de nous centres i d’aprendre de les
experiències que hi han hagut fins ara..., perquè ara ben
aviat inaugurarem l’Ecoparc de Montcada, que segur
que haurà incorporat moltes millores i moltes millores
de gestió, i, per tant, hem d’anar al fet que aquests abo-
cadors, precisament perquè estiguin més ben dimensi-
onats, també pel fet que s’hi aporti de l’ordre del 50 per
cent del residu perquè s’hagi fet tot el que toca abans,
puguin prolongar la seva vida.

Respecte al Mapa eòlic, ja he referit que sobretot el pro-
blema que hem detectat és de dispersió territorial. És a
dir, les zones potencials que tenen una determinada ca-
pacitat de generació són les que són. Però dintre d’aquí
l’únic que ha mancat, i és el que sorprenia, en una re-
unió, doncs, amb tots els alcaldes, per exemple, de la
Terra Alta, era que cada municipi deia: «Jo en tinc
un...», «jo en tinc dos, perquè a mi m’han vingut a ofe-
rir, això...» És obvi que això no pot anar, perquè deien:
«Home, és que si no el tinc, jo no cobraré.» Per tant,
vam dir: «Escolti, posem-nos a treballar ràpidament.»

Hem parlat també amb les empreses generadores
d’energia i els hem dit: «No us volem portar a un ajor-
nament sine die del tema.» El que volem és agafar ter-
ritori per territori, les diferents comarques, i dir: «Es-
colta, fem un criteri d’una mínima reordenació i vegem
les compensacions com es reparteixen.» I qui diu com-

pensacions diu també els accessos a la xarxa general,
perquè no oblidem que aquí darrere hi ta tot un proble-
ma d’accés, de sortida de l’energia cap a la xarxa gene-
ral, que també ja tinc pendent parlar amb Red Eléctrica
Española per veure realment que ens expliquin la veri-
tat del que hi ha aquí darrere, perquè potser de vegades
ens podem trobar que per altres interessos de certs oli-
gomonopolis elèctrics després això no pugui sortir al
mercat.

Per tant, reordenar-ho amb criteris territorials i amb cri-
teris de compensació, perquè no sigui allò que es diu:
«Tonto el último, i, per tant, jo ho vull tenir perquè així
mantindré el meu pressupost municipal.»

No he parlat..., jo no he parlat, per tant no ho he dit ni
n’he parlat, d’ecotaxa turística; deu portar-ho vostè a la
cantarella, però avui no n’hem parlat. Vull dir que, per
tant, no contestaré perquè no és el meu tema.

I respecte al tema de l’habitatge, sí que li ho vull acla-
rir: el Pla d’habitatge estatal ve amb recursos finalistes.
D’això és del que ens queixem. És a dir, hi han uns re-
cursos que es distribueixen per les autonomies, però a
partir de determinats programes, amb determinades fi-
nalitats, per subvencionar això, per subvencionar allò,
per tindre una determinació de mòduls, que és la flexi-
bilitat que demanem: que ens permetin fer el que vos-
tè diu, que ho administrem amb plena autonomia i res-
pecte a uns objectius que prèviament s’hagin concertat
amb l’Administració central. I, en aquest sentit, doncs,
ja des d’ara li demano la col·laboració encara que no-
més sigui per als quinze dies que falten fins a les elec-
cions.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor conseller. En rèplica, senyor...

El Sr. Llobet Navarro

Molt ràpidament, perquè puguin intervenir d’Iniciativa,
la diputada d’Iniciativa, simplement tres coses molt
puntuals –molt puntuals.

El 2004 es tancarà l’abocador sí o no, l’abocador del
Garraf? És important saber-ho, si el 2004..., el termini
acaba el 2004, és d’aquí a set o vuit mesos.

Això dels plans eòlics, la qüestió molt clara és: els que
ja estan pràcticament a la Comissió d’Urbanisme,
aquests s’aprovaran o s’aturaran? Faig referència no-
més al que vostè m’ha contestat.

Això de l’ecotaxa ho va introduir el seu grup polític. I
el conseller de Comerç..., de moment no se n’acaba de
sortir massa bé, de com acabarà la qüestió de l’ecotaxa.

I una darrera pregunta que sí que m’interessaria que em
contestés. Sobre el Pla integral del delta de l’Ebre, què
pensa fer, si pensa continuar, què farà amb el CPIDE...
Jo crec que això és interessant.

Moltes gràcies.

El president

Bé, gràcies, senyor diputat. Senyor conseller, té la pa-
raula.
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El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Sí. Telegràficament. El pacte de govern –no el d’Inici-
ativa, el pacte de govern– parla de la fiscalitat ecològica
i dels diferents criteris. Per tant, jo entomaré la meva i
Comerç i Turisme farà la seva, i tots plegats anirem dis-
tribuint aquest concepte, que em sembla que en el fons
vostè i jo hi coincidim plenament.

Respecte al tema del delta de l’Ebre, sí que he explicat
justament aquests últims dies..., i el que vaig parlar amb
la ministra de Medi Ambient era: primer, constatació
que el conveni fet al seu dia per a la creació del Consor-
ci, que tenia com a primer element la determinació del
cabal mínim i, per tant, la justificació de totes les obres
amb relació al transvasament, no tenia sentit; segon,
que no podem renunciar a les inversions dels Fons de
cohesió, i que, per tant, hem de redefinir aquest orga-
nisme. No hem cregut prudent ni oportú, a quatre me-
sos vista que hi hagi un canvi de Govern a Madrid,
plantejar aquesta qüestió. Està damunt de la taula. I la
primera qüestió que plantejarem a la nova ministra o al
nou ministre de Medi Ambient serà quina figura trobem
per al desenvolupament de les Terres de l’Ebre, i, a
més, segurament, hi haurem d’implicar les administra-
cions locals del territori, que fins ara no hi eren, i do-
nar-hi una dimensió totalment diferent per administrar
aquests recursos europeus, i a la Unió Europea li farem
arribar clarament aquest missatge que volem aquests
recursos per al territori.

El president

Gràcies, senyor conseller. Pel Grup Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Alternativa, té la paraula la
il·lustre diputada Bet Font per un màxim de cinc minuts.

La Sra. Font i Montanyà

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, ens ha
complagut la seva intervenció, perquè en les propostes
que ha fet, àmplies, coherents i concretes en molts ca-
sos, doncs, hi veiem que és possible reconduir aques-
ta situació que hi havia fins ara, una situació ambiental
que al nostre entendre anava pel mal camí. I dic «al
nostre entendre» però segurament també podria dir a la
manera d’entendre de molts científics, de molts col·lectius
ciutadans, de moltes plataformes que no s’han cansat
de repetir-nos que així no anàvem bé.

De fet, el senyor Espadaler deia que estem parant el
país. Si fem el símil amb un vehicle, ja que hem de pa-
rar una cosa, doncs, si paréssim un vehicle, jo li diria
que precisament no és el que estem fent en aquests
moments, sinó que el que fem és canviar de direcció,
perquè si aquest vehicle hagués seguit en la direcció en
què el dirigia l’anterior Govern, el Govern de Conver-
gència i Unió, el que faríem seria dirigir-nos cap a un
carreró sense sortida per no dir en alguns casos cap a
un abisme, fins i tot, no?, perquè ens estaven portant a la
destrucció de bona part del nostre territori, dels nostres
recursos naturals.

Bé, jo, dit això, el primer comentari que li volia fer, i
que, de fet, és en coherència amb el que també ja des
del nostre Grup Parlamentari hem demanat a altres con-
sellers quan han comparegut, és que siguin molt curo-

sos o que dediquin el màxim d’esforços en la coordina-
ció entre departaments. Però com que d’això ja n’ha fet
esment la senyora Teresa Carrera, doncs, no hi entraré.

El que sí, que per mi tot aquest procés de coordinació
entre departaments té una singularització molt clara que
és l’Agenda 21 de Catalunya. I m’agradaria, senyor
conseller, si ens pogués explicar una mica més com
pensen treballar-la, com pensen fer-ho, perquè creiem
que precisament és la peça clau per aquest canvi de mo-
del que plantegem o que planteja aquest Govern d’es-
querres i catalanista.

I un altre aspecte que voldria destacar, perquè sembla
que fins ara, doncs, no se n’ha parlat excessivament,
és que si vostès estan parlant de la voluntat de fomen-
tar la participació i la implicació de tothom, que evi-
dentment hi estem molt d’acord, creiem que s’ha d’acon-
seguir a través de sensibilitzar encara molt més i
d’educar encara molt més tots els sectors. Estic parlant
de fer més èmfasi en l’educació ambiental, i no només
l’educació en l’àmbit escolar, sinó, com ja s’ha dit en
la seva aportació, doncs, també en l’àmbit de l’empre-
sa i en molts altres, en tots els altres àmbits, en tots els
vectors, amb l’aigua, amb els residus, amb l’energia...,
perquè a través de l’educació és la manera que hi hagi,
hi pugui haver més la complicitat de tothom.

I pel que fa al tema de l’habitatge, entenem que les per-
sones que han assumit la representativitat, la responsa-
bilitat en aquest Departament, doncs, ja tenen prou
prestigi professional, ja hi ha una garantia per construir
una autèntica i nova política d’habitatge a Catalunya.

Però nosaltres, des del Grup Parlamentari, el que volem
transmetre-li en aquests moments és la nostra disposi-
ció a col·laborar, a elaborar amb vostès –com suposo
que els altres grups, també– la nova Llei d’habitatge, que
ha de reflectir aquest model català en la matèria.

Estem d’acord que hi ha d’haver aquest treball conjunt,
que vagi molt més enllà del que ha estat tradicional i que
signifiqui una veritable regulació del dret a l’habitatge
a Catalunya. I des d’aquest punt de vista, nosaltres
mantindrem una reivindicació concreta, n’hi hauran
moltes d’altres, però la que volem destacar avui aquí és
la de les quotes en la producció de l’habitatge, que és,
per nosaltres, la via que permet assolir canvis estructu-
rals en la matèria sota el principi de solidaritat.

I també volem mostrar una especial preocupació, que
de fet vostès ja han dit que plantegen actuacions per
actuar-hi..., una preocupació que ens provoca l’aparició
d’aquest nou fenomen del mobbing immobiliari perquè
entenem que els poders públics no poden restar passius
davant de situacions tan inhumanes com s’estan pro-
duint en els darrers temps.

Així, doncs, ja té la nostra complicitat, té les nostres
ganes de treballar conjuntament amb resposta a aquest
i a altres problemes, doncs, que, en aquest cas de l’ha-
bitatge, han fet que el dret a l’habitatge sigui precisa-
ment una de les més importants assignatures pendents
a Catalunya i a Espanya.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyora diputada. Senyor conseller...

El conseller de Medi Ambient i Habitatge

Sí. Gràcies, senyora diputada. Breument... Sobre el te-
ma de l’Agenda 21 de Catalunya el que pretenem és
que aquesta Agenda es converteixi amb la planificació
estratègica –em sembla que també s’havia plantejat– de
totes les actuacions d’ordenació territorial i urbanísti-
ca, sobretot d’àmbits supramunicipals.

És a dir, estem parlant en aquest moment que hi han
plans directors, plans territorials, plans sectorials..., per
força hem de trobar instruments, a partir del treball que
s’ha fet durant aquest període, que revitalitzin els
agents territorials, els diferents àmbits on hi han hagut
elaboracions, propostes d’anàlisis d’aquests territoris,
de les seves potencialitats, dels seus desideràtums, per-
què això s’integri en aquest planejament, ja sigui pla
director, pla sectorial, pla territorial, que els afecti; és a
dir, fer-los molt dinàmics, molt vinculats al procés de
planificació, que tenim uns compromisos molt curts,
que el 2005 això..., han d’estar fets la majoria d’aquests
plans. No podem perdre l’oportunitat, i d’aquí que par-
lem d’incentivar i de col·laborar amb aquests àmbits,
com també deia anteriorment la senyora diputada, so-
bretot, de caràcter supralocal, de posar en comú pro-
postes i objectius molt concrets i dotar-los dels instru-
ments d’execució a partir de la seva incorporació com
a memòria, diríem, d’objectius en els diferents plans
territorials, sectorials i urbanístics.

I aquí entraria en una cosa a què es referia el diputat del
PP anteriorment, que jo també hi he fet èmfasi, que és
el desenvolupament reglamentari de què vol dir desen-
volupament sostenible i quins són els requeriments que
demanarem a la documentació en què s’han de reflec-
tir aquests compromisos segons sigui la figura urbanís-
tica que es tracti de desenvolupar.

Respecte al tema de la nova Llei d’habitatge i del dret
a l’habitatge, especialment en el tema de les quotes so-
lidàries, quan hem plantejat aquest tema als promotors
i constructors, com que ells han reconegut que en de-
finitiva el mecanisme de formació de preu és el que jo
he explicat anteriorment, ells sempre ens han dit: «Si la
regla és clara i està al principi del joc, si vosaltres ens
doneu “suport”, entre cometes, legal i administratiu, de
dir: “Escolti, això és el que hi ha”, de la mateixa mane-
ra que sabem molt clar quan anem a comprar una fin-
ca determinada per fer una promoció que s’ha de des-
comptar el 40, el 45 per cent per a zones verdes, carrers,
i això no ho discuteixo, digui’ns vostè quina és aques-
ta quota solidària i la incorporarem.»

El preu de la «vivenda» no s’encarirà perquè per des-
gràcia sabem que el que és renda lliure va al preu que
en el moment determinat el mercat determina i, per
tant, en el que repercutirà és en el preu de compra del
sòl. L’únic que ens demana és, o bé que fem acords de
col·laboració, o bé que reglamentàriament o legalment

instituïm aquestes parts de la promoció que s’han de
posar a un preu..., fixi’s que nosaltres diem, a un preu
més favorable, eh?, perquè una altra cosa és el «cupo»
de l’habitatge protegit, el «cupo» obligatori, social, que
es conté. Tenim molta confiança perquè els mateixos
promotors veuen que, si no, els quedaran molts habitat-
ges a la mà, i el problema que tenen és la pressió, la
pressió de la venda del sòl, que es fa calculant aquests
preus residuals i d’aquí no et mous.

I respecte al mobbing immobiliari, que ja veu que ens
preocupa i que compartim, entenem que l’important
serà tenir col·laboració amb els ajuntaments diversos i
detectar prèviament quines són les àrees urbanes en què
això es produirà. Perquè hi han dues menes de mob-
bing: el singular que es pugui produir en un carrer de-
terminat, en un pis determinat, que aquest sempre és
escadusser, difícil de detectar, i, en tot cas, hi hauran
instruments legals...

Però el que realment ha preocupat és quan hi han àre-
es urbanes subjectes a processos de renovació urbana
molt potents –molt potents– en què els operadors co-
mencen a prendre posició i comencen a dir allò: «Com-
pro edificio con o sin inquilinos, i deixin-ho a la meva
mà.»

Per tant, això és detectable. Si l’observatori, l’Agència,
els ajuntaments detectem aquests àmbits, hi han prou
instruments legislatius, de limitació d’àrees de rehabi-
litació o grups de seguiment del tema perquè hi pugui
haver una intervenció d’assessorament, de seguiment i
de trobar alternatives a aquests usuaris. Perquè el tema
del mobbing immobiliari és la pressió il·legítima que es
pot produir sobre persones que, per la seva situació so-
cial, de debilitat, d’edat, de manca de coneixement, de
manca d’assessorament, se’ls intenta, vulgarment, el
que se’n diu enredar, estafar, fent-los fora, fent-los la
vida impossible.

Perquè, escolti, la Llei d’arrendaments i tota la legisla-
ció ja contemplen mesures de compensació, de reubi-
cació; la nova Llei d’urbanisme ho contempla perfec-
tament; el problema és quan hi ha una actuació que
nosaltres considerem doblement delictiva, per això par-
lem de, fins i tot molt agosaradament, a part de fer
aquest seguiment i aquest assessorament, això, per què
no podria ser un agreujant específic dels delictes de co-
acció, amenaça, etcètera, quan es realitza amb la fina-
litat de provocar una situació d’aquestes. Però jo crec
que, si es crea aquesta sensibilitat i hi han comissions
de seguiment per àrees prèviament delimitades, això ho
superarem.

Gràcies, senyor president i senyores i senyors diputats.

El president

Gràcies, senyor conseller, per la seva compareixença.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia.




