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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Joan Mas.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

Compareixença RGE núm. 11470/19, del director
general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament
Rural, presentada per la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació i acordada la recaptació del compareixent
a la Comissió d’Economia del dia 6 de febrer del 2020,
per tal d’explicar les línies estratègi ques del Pla
estratègic per al sector ramader de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent,
com a punt únic hi ha la compareixença RGE núm. 11470/19,
presentada per la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació del director general d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les línies
estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de les
Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes en la Resolució de la presidència, reguladora de
les compareixences previstes en els apartats tercer i quart de
l’article 46 del Reglament del Parlament.

Assisteix el Sr. Gabriel Torrens i Llabrés, director general
d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural,
acompanyat de les següents persones: de la Sra. Mae de la
Concha, consellera; el Sr. Fernando Fernández, cap de gabinet;
del Sr. Rodrigo de Miguel, interlocutor parlamentari i de la
Sra. Martina Ramis, cap de comunicació.

Té la paraula el Sr. Gabriel Torrens i Llabrés, per tal de fer
l’exposició per un temps il·limitat. Sr. Torrens.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Gabriel
Torrens i Llabrés):

Bon dia a tots, presidenta, membres. Bé, si els pareix
començ a explicar el Pla estratègic de la ramaderia de les Illes
Balears. 

L’evolució de la ramaderia a les Illes Balears es
caracteritza per la constant reducció de la seva aportació a la
producció final agrària i per la minva de la cabana ramadera,
per això, el 28 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia
del Parlament de les Illes Balears, aprovà la Proposició no de

llei RGE núm. 6866/19, relativa al Pla estratègic per al sector
ramader de les Illes Balears, que insta el Govern a fer una
sèrie de tasques. Redactar un Pla estratègic per al sector
ramader de Balears, per evitar la seva desaparició i donar-li
viabilitat. 

Aquest pla ha de tenir un caràcter plurianual per ser
executat dins l’actual legislatura i s’ha d’elaborar amb la
partic ipació dels consells insulars, organitzacions
professionals i cooperatives, per definir els seus objectius i
línies d’actuació. Ha de contenir un document d’accions que
han d’incorporar estímuls i ajudes específiques, que no es
limiten a la sanitat ramadera. El pla ha de definir també la
dotació econòmica per garantir el compliment eficaç dels
seus objectius i línies d’actuació fixades amb partides
finalistes. Es treballarà durant el primer semestre de 2020.
Inclourà accions vinculades a totes les baules de tota la cadena
alimentària, des de la transformació fins a la comercialització
i garantirà una major participació del sector ramader en la
cadena alimentària i en la valorització final dels productes.

S’ha de defensar la ramaderia extensiva com un dels eco-
esquemes contemplats en la futura PAC, així com també
defensant el futur Pla estratègic nacional de la PAC, el
manteniment de les ajudes associades a la ramaderia bovina,
ovina i caprina, inclòs en el plus d’insularitat que en aquests
moments tenen. Ha d’incloure de manera transversal mesures
que afavoreixin el tancament del cicle energètic a les
explotacions ramaderes, especialment els de vacum de llet.

Quant a la cronologia, per tal de donar compliment a
l’acord del Consell de Govern, presentam davant la Comissió
d’Economia la proposta de treball de cara a l’elaboració del
Pla estratègic, amb la seva corresponent cronologia i línies
inicials, que creiem que han de caracteritzar el pla. El dia 22
de gener la iniciativa es va presentar al Consell Agrari
interinsular, organisme en el qual hi participa el sector i totes
les administracions amb competències. El Consell de Govern,
el 7 de febrer, va aprovar la realització de pla. D’acord amb
això, en el si de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, s’hi ha constituït un equip de feina amb caràcter
transversal, del qual formen part un representant del Servei de
Ramaderia, el director gerent de l’empresa pública FOGAIBA,
la directora gerent de SEMILLA, un tècnic expert en
ramaderia de SEMILLA també, el cap de gabinet de la
conselleria i jo mateix.

Pel que fa a la cronologia, en proposam la següent: el mes
de març es durà a terme la diagnosi general i específica de
cada sots-sector ramader, incorporant tota la base estadística
i el coneixement disponible per poder regular la realitat de la
ramaderia balear, a nivell de cada illa, de cada espècie i atenent
tota la cadena, des de la producció fins a la transformació i
comercialització.

Durant els mesos de març i abril, per una banda, hi ha la
creació dels distints grups locals per a cada un dels sectors
implicats, els quals hauran de tenir un nivell de participació
suficient, per a què es puguin contrastar les dades obtingudes,
els problemes existents, la identificació dels principals
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obstacles i la delimitació de les línies de treball tant de
l’administració com del conjunt del sector.

El maig, reunions amb altres administracions i agents
implicats que tendran com a objectiu la implicació dels
consells insulars en l’elaboració del pla, però també
incorporar la perspectiva municipal i establir un espai de
comunicació amb diverses instàncies formatives, tècniques,
sanitàries, mediambientals i amb els sectors econòmics
relacionats. L’inici de l’elaboració de les conclusions i
redacció.

El juny, conclusions i redacció a la primera quinzena i
devolució del sector per  aportacions en la segona quinzena.

I finalment el mes de juliol, redacció final, presentació i
aprovació del Parlament de les Illes Balears.

Diagnosi inicial. L’anàlisi de la situació actual de la
ramaderia és vital a l’hora de plantejar mesures de millora, a
les Illes Balears l’activitat ramadera es caracteritza i està
marcada molt greument pels sobrecosts de producció pel fet
insular, però també per altres circumstàncies que convé
considerar. La petita dimensió  de les explotacions i la seva
escassa vertebració associativa, la qual cosa les debilita a
l’hora d’accedir als mercats. La dependència exterior
important en alimentació animal. L’existència d’un mercat
insular amb pocs operadors a nivell de demanda i que actua en
ocasions de manera oligopòlica, pressionant els preus pagats
als ramaders a la baixa. Una forta competència del producte
barat provinent de fora. La feblesa de les agroindústries
bàsiques en el desenvolupament de la cadena comercial,
sobretot els escorxadors, però també en el sector de la
indústria làctia i la indústria càrnia. La desconnexió important
de la indústria transformadora en relació a les produccions
ramaderes locals. La manca d’identificació en general de les
carns procedents de la nostra ramaderia i l’escassa
incorporació de valor afegit. L’escassa o nul·la rendibilitat de
l’activitat ramadera, que provoca la impossibilitat de continuar
amb l’activitat. La desaparició de sectors sencers i l’increment
incessant de la dependència de les produccions externes.

Aquests fets, entre molts d’altres, són els que han abocat
la ramaderia balear a una situació límit que requereix, si volem
invertir la tendència, la implicació i el compromís de totes les
administracions al costat de tot el sector productor i
transformador. Per documentar aquesta afirmació hi ha moltes
xifres i encara que no disposem del diagnòstic complet, que
en les properes setmanes realitzarem, en podem fer un avanç. 

Durant els darrers 10 anys hem perdut el 40% dels
reproductors de porcí, el 33% d’oví i especialment
remarcable és la pèrdua del 95,2 en producció de pollastre. La
dada és important perquè posa de relleu que, encara que la
línia descendent ve de fa molts d’anys, en els darrers temps
s’ha incrementat molt. El cens de vaques lleteres també ha
disminuït al voltant d’un 30% durant els darrers 10 anys.

Com és lògic el sacrific i als escorxadors, els darrers 5
anys hi ha hagut una disminució del 13% quant a boví, del 5%
quant a mens i del 13% pel que fa als porcs.

Una de les principals causes de la disminució de la cabana
ramadera ha estat el sobrecost de producció, on el preu de
l’alimentació animal, amb un 64,6% de sobrecost en relació
als preus de península, ha estat determinant; suposant, en el
cas del vacum de llet, 1.133,23 euros més per animal i any,
que suposant el mateix preu de la llet a península, suposa allà
a península, uns guanys de 491,85 euros per animal, mentre
que a Balears suposa una pèrdua de 641,38 euros.

En el cas de l’oví, a un cost a Balears de 84,24 euros per
ovella, suposa una pèrdua de 14,69 euros, mentre que a
península suposa un guany de 14,75. Això suposa un
diferencial de 29,44 euros. Si tenim en compte, a més, el preu
de venda resulta que a península el preu per unitat de me està
en 64 euros de mitjana mentre que aquí està a 53. En aquest
cas, aquests 29,44 euros de diferencial de producció hi hem
de sumar la minva del preu de venda en 11 euros i  fa un
diferencial de 40 euros per animal.

En el porcí, amb una valor de venda de 182,98 euros per
animal, el cost aquí és de 329,80 euros, amb una pèrdua de
143,58 euros, havent-hi a península un benefici de 9,42 per
animal.

Així i tot, a dia d’avui tenim 730 explotacions de vacum
amb un cens de 31.112 animals i un sacrifici de 6.473 vedells;
2.536 explotacions de porcí, amb 61.688 unitats, i un sacrifici
de 111.697 animals; i 4.039 explotacions d’oví, amb un cens
total de 275.019 animals i un sacrifici de 148.935 mens. A
més de 264.000 gallines ponedores i 191.000 pollastres,
1.365 conills i 2.622 caceres.

Destacam també que disposam d’un important capital
genètic en races autòctones tan importants com la vaca
menorquina i mallorquina, el porc negre, sense oblidar altres
races d’ovelles, cabres, cavalls, ases, conills i aviram. 

Disposam també de dues indicacions tan reconegudes com
la denominació d’origen Formatge de Maó, a Menorca, i la
indicació geogràfica protegida de Sobrassada de Mallorca. 

La nostra ramaderia és en bona part una ramaderia
extensiva amb una importància creixent de la ramaderia
ecològica. Comptam a dia d’avui a Balears amb una xarxa de
vuit escorxadors: quatre a Mallorca, dos a Menorca, un a
Eivissa i un a Formentera. Aquestes instal·lacions, tot i ser de
competència municipal, disposen del suport de la conselleria
a través de diferents línies: ajudes a la inversió, amb un
imports els darrers anys de 254.895,27 euros el 2015,
293.683,93 el 2016, 147.036 el 2017 i 212.535,90 el 2018;
també disposam d’una línia de suport per cobrir el dèficit de
funcionament que es distribueix en funció de la seva activitat
amb un impost previst per al 2020 de 400.000 euros. 

Les explotacions ramaderes reben suport de les distintes
línies d’ajudes de la PAC i del PDR, amb ajudes addicionals a
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races autòctones o ramaderia ecològica, entre altres. També
des de la conselleria se’ls dóna suport a les tasques de
sanejament ramader, dutes a terme per SEMILLA i amb ajudes
anuals a les agrupacions de defensa sanitària. També es du a
terme des de la conselleria el control lleter i el suport a la
millora genètica en vacum de llet. El cost efectuat per
SEMILLA durant el darrer any puja a 3.224.437,47 euros.

A nivell de promoció de la qualitat hi ha les línies per a les
IGP Sobrassada, com és el cas, i la denominació d’origen
protegida Formatge de Maó així com per a les marques de
qualitat.

Aquestes són algunes de les tasques que es duen a terme
respecte de la ramaderia, si bé constatam de l’anàlisi de les
dades que hem comentat que resulten insuficients, i en aquest
sentit es fa necessària la implementació de noves mesures que
dotin de viabilitat de cara al futur el sector ramader.

Línies de treball per elaborar el pla i determinar les noves
propostes. De la feina que siguem capaços de fer, de manera
consensuada amb tots els agents implicats, en sortirà el pla
que necessitam, en tot cas algunes línies de treball que podem
anunciar podrien ser, defensa de les explotacions ramaderes
familiars, enfront de la ramaderia industrial, pensam que s’ha
d’apostar per un model de ramaderia estructurada en
explotacions ramaderes i viables econòmicament lligades al
territori i sostenibles. Aquest model és el majoritari a les Illes
Balears i, a més, garanteix un model social de ramaderia, la
bona gestió del territori i la producció d’aliments de qualitat.

Adoptar les mesures necessàries per adequar
l’administració agrària a les necessitats dels ramaders, en
concret, tenim al davant temes tan importants com la
simplificació dels tràmits administratius que afecten els
ramaders, això són registres agràries, cartilles ramaderes,
línies d’identificació dels animals, instal·lacions ramaderes,
etc.

La incorporació de més i millors elements
d’assessorament i de formació que permetin incorporar la
innovació i la modernització a les explotacions ramaderes o
el pas a l’administració electrònica.

Impulsar el finançament adequat de les explotacions
ramaderes, la inversió i la millora de la rendibilitat que faci
possible el relleu generacional.

Aconseguir el reconeixement de la insularitat i la seva
compensació en el marc de la nova PAC.

Aconseguir una nova PAC que compensi els sobrecosts
d’insularitat del sector agrari i ramader, a més de mantenir les
actuals ajudes associades al boví, oví i caprí. Aquesta
compensació ha de venir per la via de la regionalització dels
ecoesquemes de les ajudes associades i  de les mesures de
desenvolupament rural. 

Impuls a l’associacionisme ramader. Suport i foment de
les associacions ramaderes, de les cooperatives, de les

associacions de foment de la races ramaderes i de les races
autòctones, i de les associacions de defensa sanitària amb
plans de millora dels sistemes de producció i maneig per
espècies.

Foment de la sostenibilitat dels models ramaders, impulsar
el màxim proveïment d’alimentació per al bestiar d’origen
local, impulsar projectes de recerca centrats en l’alimentació
animal que aprofiti els recursos locals de manera equilibrada.
Es tracta de promoure el model ramader menys intensiu i més
vinculat a les possibilitats agràries del territori.

Fomentar la producció de cereals i farratges a les Illes
activant nous regadius que aprofitin les aigües regenerades.

Continuar avançant en la millora de les condicions de
benestar animal amb unes explotacions ramaderes i difondre
les pràctiques positives com a element diferenciador de les
produccions. Promoció de les infraestructures i instal·lacions
d’interès ramader. Suport a la modernització i viabilitat de la
xarxa d’escorxadors de les Balears plantejant un model de
gestió viable i sostenible. Suport de les inversions de millora
de les instal·lacions ramaderes incorporant noves tecnologies
que millorin la producció del benestar animal i les condicions
de treball dels ramaders.

Potenciació de la millora productiva de la ramaderia balear
amb el foment de la recria en boví, oví, caprí i porcí amb la
finalitat de millorar la cabana ramadera i augmentar la
capacitat productiva de les explotacions. Donar suport a la
millora genètica de les diverses espècies ramaderes. Impuls
d’un programa de millora de la producció ovina i caprina a
totes les Illes.

Defensa d’unes relacions comercials justes. S’ha de
treballar la cadena de valor a fi d’aconseguir la retribució justa
dels ramaders i aconseguir l’aplicació del marc normatiu que
impedeixi preus per sota dels costs de producció i asseguri la
màxima transparència en les relacions contractuals. En aquest
sentit, creiem que s’ha de fer feina en la posada en marxa de
l’Observatori balear de preus i en l’elaboració sobre els
mecanismes de formació dels preus i impulsar iniciatives com
el projecte de millora de la comercialització ovina i
col·laboració amb l’oví (...), la valoració de les produccions
i el reforç del sector cooperatiu. S’ha de treballar en la venda
cooperativa, en la venda directa i en la venda de proximitat a
través de les cadenes curtes de comercialització.

Reforçament de les polítiques de qualitat. Creiem que s’ha
de fomentar la identificació de les carns, la llet, el formatge
i els ous procedents de la nostra ramaderia amb un reforç
important de les polítiques de qualitat i amb el
desenvolupament de la ramaderia ecològica i de la ramaderia
integrada. Donar suport a la presència de les produccions
ramaderes locals en la distribució alimentària per a la
restauració i el turisme i contribuir a la presència de les
nostres produccions aquí en els mercats estatals i
internacionals. 
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Suport a la formació, a l’experimentació i a la innovació.
Impuls a la formació, la investigació i la millora de la
ramaderia amb beques, projectes d’investigació i la
cooperació amb els centres de recerca i de formació, entre
altres instruments.

Fomentar també l’experimentació directament en
col·laboració amb els sectors o a través de diferents fórmules
entre les quals cal explorar les possibilitats de les finques
pilot, finques col·laboradores, etc. 

Com a conclusió, vull dir que voldríem que el pla que
començam a treballar fos un pla que ataqui de bon de veres la
problemàtica ramadera d’arrel i no que just vengui a apedaçar
la situació. Volem que sigui un pla que concentri el temps i els
esforços per aconseguir la màxima eficàcia possible amb els
recursos de què disposam tot i que les accions i mesures es
divideixen per espècies i per illes.

El pla ha d’aprofitar e ls recursos econòmics i humans
disponibles i utilitzar els mecanismes de finançament com el
nou reglament de la PAC o els recursos que puguin provenir
de l’impost del turisme sostenible. Volem que sigui un pla que
concentri i coordini l’esforç de les distintes administracions
de manera solidària i consensuada amb tot el sector de totes
i cadascuna de les illes.

Si som capaços de fer això aconseguirem que les mesures
tenguin efectes pràctics immediats que és l’objectiu d’aquest
pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara procedim a la suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts si algun portaveu ho demana per
formular preguntes... Podem continuar? Molt bé.

Per tal de formular les preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Director General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament
Rural pot contestar globalment totes les preguntes o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Gabriel
Torrens i Llabrés):

Conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, contestarà conjuntament. I passam ara la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, intervé la Sra. Helena
Benlloch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i
senyors diputats. Voldria agrair la presència del director
general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, el
Sr. Torrens, del seu equip i també agrair la presència de la Sra.
Consellera de la Concha.

Quant a les línies estratègiques i de treball que ha
mencionat per elaborar aquest pla i amb l’objectiu de
determinar les noves propostes voldria fer tres preguntes.

La primera seria: quines mesures en concret han pensat per
afavorir el tancament del cicle energètic en les explotacions
ramaderes?

I després, dins de l’objectiu de fomentar la sostenibilitat
dels models ramaders, com ha comentat, ens podria explicar
amb un poc més de detall en què consistiria l’aposta que volen
desenvolupar i què volen fer sobre l’economia circular en les
explotacions ramaderes?

I per acabar, en relació amb les línies de treball per al
suport a la formació, l’experimentació i la innovació, podria
explicar també a què es refereix exactament quan parla de
fomentar l’experimentació en el sector ramader a través de
fórmules com les finques pilot?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari... té la paraula la
Sra. Assumpció Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots. En primer
lloc, des del meu grup parlamentari vull agrair la
compareixença del director general d’Agricultura, del Sr. Biel
Torrens, per explicar-nos l’aplicació d’aquest pla estratègic
per a la ramaderia de Balears.

De fet, avui, i  com molt bé ha dit el director general,
acomplim el punt cinquè de la proposició  no de llei sobre
aquest pla, presentada pel Grup Parlamentari Popular i
aprovada per aquesta Comissió d’Economia dia 18 de
novembre, però de fet, quin és l’origen d’aquest pla estratègic?

És una iniciativa que neix del mateix sector, pagesos i
ramaders ho van demanar al Partit Popular davant la caiguda en
picat de l’activitat ramadera a les nostres illes i el Partit
Popular ho ha reclamat a la conselleria des del primer dia,
com a un objectiu prioritari per a aquesta legislatura, un pla
que sigui útil amb unes mesures ben definides i ben
quantificades, vull dir, dotades amb pressupost, per poder
donar resposta a les peticions dels nostres pagesos.

Vull dir que aquest pla no pot quedar de cap manera en una
declaració d’intencions, sinó que ha de tenir eficàcia i ha de

 



188 ECONOMIA / Núm. 11 / 27 de febrer de 2020 

donar bons resultats perquè el pes de la ramaderia dins el
conjunt de la producció final agrària no s’ha aturat, no ha
cessat de disminuir, cada vegada hi ha manco bestiar i cada
vegada hi ha més pocs professionals que es dediquin a la
ramaderia.

La primera vegada que va comparèixer la Sra. De la Conxa,
la Sra. Consellera, a aquest parlament davant la Comissió
d’Economia, el Partit Popular ja li va demanar un pla específic
per a la ramaderia balear. Vaig manifestar que ha de servir,
aquest pla, per salvar el sector ramader el qual s’enfonsa i
desapareix pràcticament a totes les illes, ho vam qualificar
d’urgent i que hauria de disposar de dotació finalista als
pressuposts del 2020, per no demorar la seva entrada en vigor
i la seva aplicació.

Quinze dies després, i davant la manca de respostes, vam
registrar una proposició per instar el Govern a redactar un pla
estratègic per al sector ramader i evitar la seva desaparició i
a la vegada donar viabilitat a totes les explotacions ramaderes,
proposició que va ser aprovada en aquesta comissió dia 28 de
novembre. I, prèviament, tant la Mesa agrària de Mallorca i
també l’exconseller, i avui director general Sr. Mateu Morro,
s’hi havien pronunciat a favor. Però, és clar, la sorpresa, quina
va ser? Que quan vam rebre el projecte de llei de pressuposts
vam poder constatar que no s’havia previst cap partida
pressupostària per poder executar aquest pla.

Açò suposava l’incompliment del segon punt de la
proposició no de llei que deia: “El Pla estratègic per al sector
ramader ha de tenir caràcter plurianual”, vostè ho ha dit, “per
ser executat durant aquesta legislatura”; i el quart punt, relatiu
a la dotació  econòmica deia: “amb partides finalistes als
pressuposts de la comunitat autònoma d’aquesta legislatura”.
O sigui, que ja s’havia de començar a aplicar durant el 2020.

Per açò, el Partit Popular va haver de presentar una esmena
d’afectació perquè el pla tingués aquesta dotació
pressupostària de 300.000 euros.

I aquí vull agrair el suport que vaig rebre -i ho vull dir aquí
a la comissió- durant el debat de pressuposts del diputat Sr.
Joan Mas, per fer entenent a la conselleria que calia acceptar
aquesta esmena, esmena que finalment va ser aprovada i avui
el sector ramader disposa ja d’aquesta partida de 300.000
euros per al 2020, i el Consell de Govern va autoritzar dia 7 de
febrer l’elaboració d’aquest pla estratègic.

Avui, quan ja han transcorregut cinc mesos de la primera
compareixença de la consellera, vostè ens presenta un pla per
al sector ramader el qual, certament, no figurava als objectius
de la conselleria per a enguany, però crec que, des del meu
grup parlamentari, des del Partit Popular hem demostrat que
podem fer aportacions constructives. Per açò li demanam,  i
crec que és sense cap dubte i crec que vostè hi coincidirà, que
no demorin més aquest pla.

Ens preocupa quan van manifestar al Consell Agrari de dia
22 de gener -i ho ha dit vostè aquí- “durant el primer semestre
del 2020 farem feina en l’elaboració del pla estratègic

consultant i dialogant amb el sector, amb tot el sector”, però
vegem, ja disposen de partida pressupostària. Jo els deman des
d’aquí que no ho retardin, vostès són conscients que el sector
ho necessita, hi ha d’haver una bona gestió i molta més agilitat,
sobretot molta més agilitat.

En segon lloc, volem que tenguin en compte l’esforç dels
pagesos i del camp de Menorca, i dic açò perquè vostè sap que
els pagesos menorquins mantenen una cabana ramadera que
representa el 69% del cens vacum de Balears. I jo, com a
diputada menorquina, doncs els deman que ho valorin i actuïn,
per tant, en conseqüència.

Les organitzacions agràries ja es van manifestar dia 8 de
febrer a Campos per denunciar la situació límit del sector per
la manca de rendibilitat dels seus productes, i vostès en són
plenament conscients, una situació insostenible, com ha
esmentat vostè, provocada en part per la manca, baixada de
preus, i sobretot pel gran augment de costos, que a Balears a
més a més es veu agreujada pel fet de la insularitat. Ara els
pagesos i ramaders preparen noves concentracions de
protesta. Per tant jo els deman, si m’ho permeten, que actuïn
ja, abans que sigui massa tard, i crec que el més important, vull
insistir, és que no es demori l’elaboració d’aquest pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias por venir a explicar cómo
tenéis pensado abordar el plan estratégico y, sobre todo, desde
Unidas Podemos nos alegramos de que se esté trabajando en
coordinación con todo el sector, consiguiendo así la unidad
que se necesita, ya que para conseguir un objetivo tan
importante como revitalizar la ganadería en Baleares hace falta
unidad en todas las acciones que se quieran abordar. Y en
estos momentos, como todos sabemos, el sector ganadero
está pasando por muy mal momento, y si de verdad queremos
que el sector tenga un aumento en la economía de nuestras
islas hace falta abordarlo con un esfuerzo extra y una visión a
medio y largo plazo. Y no hablamos sólo de conseguir un
crecimiento económico en el sector, que también; hay que
conseguir que la ganadería sea más sostenible desde un punto
de vista social y medioambiental, que realmente sea rentable
económicamente para los profesionales que se dedican a ello,
y con futuro, que para los jóvenes se vea como una opción a
seguir.

Esperamos que este plan sea el principio del camino para
conseguir revitalizar la ganadería en Baleares, tanto por el bien
del sector como de toda la población de Baleares en si.

Y parece que, por lo que sé y por lo que también se nos ha
comentado, se va por el buen camino en cuanto a las
relaciones con Madrid para conseguir que en la PAC se vea
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reflejado y reconocido por primera vez el hecho insular de las
Islas Baleares, algo que esperamos que se consiga ya que sería
muy beneficioso para todo el sector, y sobre todo un punto de
inflexión en cuanto a la economía de Baleares y de la
ganadería en si, la importancia de que se reconozca el hecho
insular y que cada vez es más vital, ya que por desgracia,
debido a las presiones del mercado muy fuertes que vienen del
exterior, poco a poco nuestros productos van perdiendo la
importancia por no poder competir, pero competir
simplemente en las mismas condiciones, unas condiciones
que por ser islas no tenemos, y por eso es vital que se consiga
que sí que se reconozca el hecho insular de Baleares en la
PAC, y nos consta que está muy avanzado y por ello también
queremos felicitarle.

Y es que hay que empezar a ver la ganadería no sólo como
algo que aporta un pequeño beneficio puntual al sector,
también habría que empezar a verla como un aporte al paisaje,
un aporte a la cultura, al medio ambiente, o incluso, si lo
miramos con una mirada más amplia, al propio turismo de las
Islas.

Y lo que sí que ya para acabar me gustaría es realizar unas
poquitas preguntas, y bueno, como ha comentado, en el
Consejo Agrario Interinsular hay representación de todos los
sectores y de todas las administraciones implicadas en lo
relativo a políticas agroalimentarias; ¿nos podría decir cómo
ha valorado este  consejo agrario la propuesta cuando se le
presentó? Y también nos gustaría que nos dijesen cómo ven
desde la conselleria las negociaciones con el Ministerio de
Agricultura en cuanto a la insularidad para saber cómo está
puntualmente, y sobre la situación general de los ganaderos en
las Islas. Y luego otra cuestión es cómo se tiene previsto
aumentar la producción alimentaria para los animales de
Baleares, y sobre todo cómo se plantean sus condiciones
desde un punto de vista del bienestar animal.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, per part del Grup de Ciudadanos té la paraula el
Sr. Jesús Méndez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bienvenido, Sr. Torrens,
y gracias por estar aquí, presentarnos este plan, este boceto de
plan, respondiendo a la PNL elaborada por el Partido Popular
y por la Sra. Diputada Asunción Pons, que precisamente es por
donde yo quería mandarle, enviarle mi primera pregunta, que
veo que es relativamente coincidente o servirá precisamente
con la que acaba de hacer el diputado de Podemos, don
Alejandro López. ¿Estimaban ustedes necesaria la elaboración
de este plan?, y digo si la estimaban cuando les fue pedida, y
de hecho si ha cambiado su estimación al haber elaborado este
plan de acción y estas fechas que nos dan de marzo con datos,
mayo con perspectivas, junio con conclusiones, julio con
operaciones.

Bien, yo como siempre, sé que soy un poco pesado, pero
querría aclarar. No podemos hacer la lista de todas las buenas
intenciones, no podemos intentar enviar al cielo a la vez a
Caín, a Abel y al burro de la quijada. No caben todos en el
cielo, como de hecho no cupieron todos en el jardín del Edén.
Tengo el problema, creo, que aquí ha habido un listado
excesivo de buenas intenciones, pero buenas intenciones que
muchas son contradictorias en si mismas, que no se pueden
cumplir a la vez; o sea, no podemos solicitar una reducción de
la burocracia y de la tramitación a la vez que unas exigencias
de que cada pájaro que se mueva por el campo lleve una
etiqueta; no sé si ven ustedes que es contradictorio,
necesitaremos más burócratas fabricando etiquetas... Quiero
decir que el problema en esto es que hacemos unos listados de
buenas intenciones excesivos en que nos da igual, en que
parece que nos reunamos en una especie de brainstorming de
“¿y a ti qué se te ocurre?”, y qué sería bueno y qué sería
bonito, pero discriminemos cuáles son contradictorios entre
si.

El arte de la política consiste en decidir, en elegir. Hay
cosas que tendremos que elegir y, al e legirlas, estaremos
dejando, estaremos no queriendo hacer otras. Entonces me
perdonarán, pero en el listado que es..., pues quiero decir,
claro, como siempre hace ilusión, todo es bonito, queremos
la financiación adecuada y le cambio generacional a defensa
sanitaria, la reducción de trámites y de burocracia, el bienestar
animal y la modernidad. Este bienestar animal es lo que me ha
llevado a la quijada del burro, que también debió estar en algún
momento en el jardín del Edén, porque espero que estuviera
bien y fuese bien atendido y bien cuidado, y por supuesto, si
estaba en estado de quijada ya su muerte hubiera sido natural,
esperemos.

Entonces digo, esto... tengamos cuidado, cuando
establecemos (...). Creo que de todas maneras con el plan que
tenemos y los plazos que tenemos nos dará tiempo a discutir
y elaborar, pero una de las cosas en que yo les incidiré
personalmente es con cuidado, si elegimos esto no queremos
esto, ¿vale? Sí, digo que hay cosas que cuando decidamos si
estamos a favor de esto, pues tendremos que limitar esto.

Y como la cuestión esta, la posible urgencia de plazos, y
de ahí mi pregunta de si ustedes tenían esta necesidad,
consideraban esta necesidad del plan estratégico, este plazo,
este calendario que nos da usted, Sr. Torrens, muy
amablemente coincidirá plenamente con la mayor oleada de
movilizaciones en el campo español que se ha vivido en los
últimos cincuenta..., no cincuenta, probablemente en los
últimos noventa años, o sea, desde la reforma agraria del 30 y
tantos no creo que haya habido una oleada de movimiento en
el campo de este tamaño, (...); es un año complicado para citar
porque pasaron demasiadas cosas, aparte en otros sitios, sí.
Digo que vamos a coincidir con la gran oleada, o sea, vamos
a trabajar bajo la presión de los tractores, por decirlo de
alguna manera, bajo la atenta mirada o bajo la luz encendida de
los focos delanteros de los tractores, que se fijarán mucho en
lo que hacemos. Lo que tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, probablemente nos incentivará, nos hará ser
más productivos, más trabajadores, pero también tengamos en
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cuenta que nos hará dar respuestas probablemente menos
inteligentes, más precipitadas o más, si se quiere..., Dios mio,
¿cómo encontrar esta palabra?, más concesiones, digamos
voluntad de hacer concesiones aunque sean irreflexivas. Por
eso me parece que debemos discernir muy bien el marco de
exactamente qué pretendemos. 

En el campo no lo podemos pretender todo y hemos de dar
una respuesta porque además, como se ha planteado en algún
momento, este sector es estratégico. Usted mismo, Sr.
Torrens, nos ha reconocido que su descenso, si tuviéramos
que vivir del campo en Baleares, podríamos alarmarnos, su
descenso es..., podemos constatarlo en los últimos años con
toda claridad. Así que lo que es el campo balear sin duda es
estratégico, primero por todos los principios que ustedes
mantienen en una de las cuestiones y, segundo, porque es
emblemático, es parte de nuestra vida, es algo que debemos
hacer. No podemos, digamos, rendirnos directamente a un
concepto de globalización, de bueno, ya vendrán las uvas de
Santiago de Chile, y ya las... Quiero decir, ese es un hecho que
nos va a suceder, pero ante el cual debemos ejercer una
resistencia como sociedad, por músculo, por vigor, por
capacidad, por nosotros mismos.

Entonces creo que donde vamos a tener que estar muy,
muy..., vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos es en
cómo se comercializa todo el producto del campo,
evidentemente la gran ruptura y todas estas grandes
movilizaciones, la comercialización.

 A mi gusto, a mi entender o desde el punto de vista liberal
esto no se arregla con una cuestión de precios, el
intervencionismo en precios siempre da unos malísimos
resultados en todas las experiencias que ha habido en el
sistema, pero sí en las fórmulas de comercialización, cómo
llega el producto del campo, cómo llega al supermercado. Ahí
es donde además no es que..., quiero decir más que..., no es
una cosa que los gobiernos deban influir, meterse enmedio y
poner camiones ellos, evidentemente no, porque además los
pondríamos..., tendríamos la tendencia a ponerlos con
símbolos políticos de decoración, sino que lo que hay que
hacer es ver cómo se potencian estas cooperativas, estas
uniones entre productores, esta arribada al mercado, cómo se
les hace a ellos ser más capaces y más fuertes.

Bueno entonces mi primera pregunta era eso, si había
variado con la elaboración del plan estratégico su concepto de
la posible necesidad del... y tenía..., bueno, insistía en esto
entonces, tendremos que priorizar necesidades y tendremos
que elegir unas sobre otras y trabajaremos sobre compresión
de tiempo porqué, como planteaba la Sra. Pons, no podemos
demorar más este asunto. Es un asunto que vamos dejando
pasar de bueno, sí, de un gobierno a otro, de bueno estas cosas
suceden y entonces nos dejamos llevar.

Y básicamente, creo que yo he terminado... sí, pues eso, le
agradezco de nuevo, Sr. Torrens, su presencia aquí.

Sra. Presidenta, he terminado, para su alegría.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sr. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tot l’equip de la
conselleria, al Sr. Torrens i a la resta de l’equip per ser aquí a
explicar-nos com es planteja aquest pla estratègic.

Des de MÉS per Mallorca sí que el valoram positivament,
a més creiem que també és fruit d’una feina que ja es va
començar el 2015, vull dir, feina tant en el sector agrícola
com en el sector alimentari que sempre ha estat una prioritat
per aquest govern d’esquerres des del primer moment i, per
tant, sigui quin sigui el nom o qui ho hagi proposat, crec que
la feina de fons és la feina que ja es va començar a fer el 2015.
Crec que és el que s’ha de posar en valor i que en aquesta nova
legislatura doncs s’ha d’incrementar i s’ha de potenciar i s’ha
d’intensificar i això és el que nosaltres valoram més
positivament en aquest sentit.

Està clar que tots sabem que aquests problemes de les
petites dimensions de les nostres explotacions, com ja ha
explicat..., i sobretot aquests grans operadors de preus, aquesta
gran competitivitat que hi ha en aquesta espècie no sé si ha dit
oligopolis o... que realment, és clar, com ha dit el Grup
Parlamentari Ciudadanos, a ells en això no els interessa ficar-
s’hi, idò nosaltres sí que consideram que és un tema important
quant que s’ha de saber quines mesures es poden prendre,
perquè realment és una competència difícil d’assumir per als
petits productors i, per tant, sí que entenem que, com a
esquerres i  com a gent que creu que... com a partits que
potenciam..., s’han d’estudiar possibles mesures, siguin les
que siguin sense por de ser intervencionistes o no. Per tant, en
aquest sentit tot el nostre suport.

Jo crec que... a mi m’ha sonat que quan també... el tema del
sobrecost alimentari. M’he quedat amb una dada, que n’ha
donat moltes manco... he entès que per exemple per a un
animal del sector lleter, un animal costava 1.123 euros més
cada any, un animal del sector lleter, que a la península. Això
escarrufa, sentir aquesta quantitat, escarrufa, ja des del primer
moment t’has d’adonar que amb això... no pots competir, és
que és impossible que puguis competir. Per tant, és un punt
molt important també aquests sobrecosts diguem de
subministrament alimentari d’aquests animals.

Ens semblen bé les propostes que puguin venir d’aquest pla
en el sentit de poder incrementar el producte local a nivell de
poder donar servei. Evidentment mai..., supòs que no es pot
arribar al cent per cent, però fer feina en aquest sentit
d’intentar incrementar el subministrament alimentari local
amb les eines que puguin ser.

I en aquest sentit dels sobrecosts i sempre anam al mateix,
però que no s’hi ha fet front, que són els sobrecosts en el
REB, el que costa dur i també els imposts que han de patir les
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empreses per dur... la insularitat, aquests sobrecosts que ens
costa la insularitat. 

Per tant, sí que avui també toca tornar reivindicar aquest
REB, en el sentit que aquestes mesures fiscals del REB es
posin en marxa ja i, a més, que també a nivell d’Europa es
tengui en compte que el decret de minimis aquí a les nostres
illes el que farà serà frenar precisament que aquestes
compensacions a la insularitat de les nostres empreses no es
puguin dur a terme. I crec que també aquest sector és una part
afectada.

Sabem i crec que el pla estratègic..., valoram positivament
que les explotacions majoritàriament siguin extensives i
siguin de caràcter ecològic, crec que hi ha hagut un impuls
important en la part ecològica tant en la ramaderia com en
l’agricultura, nosaltres creiem que això és positiu, dóna valor
afegit i crec que també és important a l’hora de competir en
preu amb altres empreses, i també crec que es valora cada
vegada més la ramaderia extensiva per part del consumidor,
perquè de cada vegada, idò..., és més important..., normalment
ja consumir menys carn i si la consumeixes i quan la
consumeixes que sigui de la major qualitat possible, i està clar
que la major qualitat és que sigui d’una ramaderia extensiva i
no de ramaderia intensiva.

Per tant, també tot el suport en aquest sentit, que crec que
aquesta PAC que vostè ha dit que s’ha de seguir lluitant perquè
es tenguin en compte aquestes característiques insulars, que
no pot..., és a dir, nosaltres no som iguals que la resta del
continent a l’hora de poder fer servir aquestes ajudes ni les
ajudes que serveixen per a un gran productor peninsular o un
gran productor del continent no són, no serveixen per a les
nostres illes i per als nostres petits productors, per tant, ens
sembla molt bé que s’enfoqui també aquest tema.

I bé, i evidentment la modernització, l’associacionisme, la
recerca, la investigació i la innovació, evidentment i, sobretot,
i això m’ha semblat molt important, el tema de les
retribucions justes i el tema de l’Observatori de preus, per
això que hem dit, perquè sense retribucions justes és molt
difícil que hi hagi gent que es pugui dedicar a aquesta activitat
i per tant, puguem mantenir aquestes petites explotacions i,
per tant, poder mantenir aquest tema.

Per tant, jo només li volia fer tres preguntes o plantejar-li
un parell de qüestions. Quines solucions o propostes
precisament tenen pensat per garantir un poquet aquesta major
participació dels ramaders en aquesta cadena alimentària, per
poder valorar finalment els seus productes, perquè tenguin una
major valoració, no?

I també, com que ja hem parlat un poc de..., en aquesta
negociació, en aquest pla estratègic també hi ha un Pla
estratègic estatal, si per mantenir aquestes ajudes associades
a la insularitat vostès preveuen que hi pugui haver alguna
possibilitat que fins i tot es puguin incrementar, que hi pugui
haver algun increment d’aquestes ajudes derivades de la
insularitat en la negociació, no?, que es pugui dur a terme amb
el Pla estratègic a nivell estatal.

I després, una mica de quina forma o això, indicis, ja sabem
això ho desenvoluparà el pla, però de quina manera tenen
pensat impulsar la formació, la investigació a la ramaderia
precisament perquè s’hi pugui incorporar aquesta gent jove i
perquè siguin explotacions que siguin il·lusionants i que creïn,
diguem..., que els joves s’hi sentin identificats a l’hora de
poder dedicar-se a aquestes activitats.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Gracias por venir a esta
comparecencia. Desde mi grupo queríamos hacerle algunas
preguntas que no han quedado muy claras después de su
intervención.

¿Se ha reunido usted con el ministerio para impulsar estas
medidas que usted ha traído aquí para evitar la desaparición del
sector ganadero en Baleares? Si es así, ¿me podría explicar o
me podría indicar cuántas veces se ha reunido y cuáles son los
resultados de estas reuniones?

También me gustaría saber por qué su discurso solo se ha
centrado en las razas autóctonas. Si el sector está en vías de
desaparición y el objetivo es evitar su desaparición, deberían
ustedes apostar por las razas más productivas. No se trata aquí
solo de preservar las razas autóctonas, sino también de salvar
al sector, creo que es lo que nos ha traído aquí hoy.

La nueva PAC, ¿va a tener en cuenta la insularidad o se va
a quedar en un anuncio y un brindis al sol, como todo lo que se
refiere a la insularidad?

Ustedes también, me parece haber entendido que están en
contra de la ganadería intensiva; quieren salvar el sector y se
muestran contrarios a una ganadería intensiva, que requiere
menos superficie de producción y por tanto más rentabilidad.
El futuro de la ganadería va precisamente en el sentido
opuesto a lo que ustedes pretenden con el fomento de la
ganadería extensiva.

Por otro lado, echo también en falta que la consejería no
promueva la presencia de producto local en las grandes
superficies. Se debe promover pero con actuaciones eficaces
y no con simples palabras; requiere un compromiso con las
marcas, con los establecimientos, y la realización de
campañas comerciales conjuntas con el sector privado. Con
basta con desearlo, hay que actuar, de lo contrario nos
quedamos en simples palabras. Por tanto, dado que el mayor
consumo de carne se produce en las grandes superficies, ¿qué
medidas quieren potenciar para que haya presencia de carne
autóctona y productos de quilómetro cero en las grandes
superficies de Baleares? Le pregunto todo esto porque
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después de escucharle mucho me temo que este plan se va a
quedar en una mera declaración de intenciones.

Un dato orientativo de la situación del sector ganadero en
las islas es que tan solo el 17% de la sobrasada que
producimos es de cerdo criado en Mallorca. Esto demuestra
el abandono del sector por parte de las instituciones, la falta
de impulso que ha sufrido este sector, y por ello me gustaría
conocer cuál será la dotación económica de este plan, porque
si se dedican a hacer planes y luego no los dotan al final no
sirven para nada.

También es importante saber si buscarán la implicación del
sector hotelero, dado que es el principal motor económico de
nuestra comunidad autónoma y es quien puede también
impulsar al resto de los sectores; me refiero a la hora de
consumir en los hoteles carne producida por ganaderos de
Baleares.

E insisto, necesitamos reivindicar nuestra insularidad en
las negociaciones de la PAC con el Gobierno de España con
contundencia, no como una reunión de amigos; lo digo porque
ahora están ustedes gobernando aquí y también en el Gobierno
de España. Por tanto esperamos contundencia en las
negociaciones.

Nosotros creemos que la mejor fórmula para que existan
precios justos es aumentar el volumen de la producción y
optimizar los costes, y no intervenir los precios.

Y, por último, me gustaría saber si están trabajando para
que las ayudas al sector lleguen rápido y no como ahora, que
llevan tres años de retraso; me refiero a las ayudas del Plan de
desarrollo rural. También me gustaría saber si la conselleria
trabajará junto con el ministerio para que Europa no importe
productos de terceros países que hunden los precios, primero
el producto europeo, y después mediante políticas
arancelarias para igualar los costes de producción de países
extracomunitarios.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. Benvinguts el director general
i l’equip que l’acompanya. Bé, jo crec que estam en un
moment del debat concret; ho dic perquè veig intervencions
com si el pla ja estigués presentat, i crec que no estam en
aquest moment processal, com diuen els missers, perdoni la
deriva.

Aleshores aquí es va aprovar una proposició no de llei per
unanimitat, per tant tothom pareixia que estava d’acord amb
l’elaboració d’aquest pla; ho dic perquè també he sentit
intervencions que ja arrib a dubtar si volien que hi hagués un

pla o no volien un pla. Tothom està d’acord a fer un pla i vostè
ve aquí i ens presenta la metodologia del pla que farà.
Nosaltres, amb la metodologia i amb les seves pretensions, el
diagnòstic, com bé deia la portaveu del Grup Parlamentari
MÉS, escarrufa, el diagnòstic escarrufa, almanco a nosaltres
també ens escarrufa. Per tant si el diagnòstic escarrufa i
vostès fan tota una sèrie de propostes que evidentment s’han
d’anar concretant en la feina que pensen fer fins al mes de
juliol, jo crec que allò normal és esperar i intentar que la cosa
avanci i que es compleixin els terminis que vostès mateixos
han marcat, i aconseguir entre tots el que hem desitjat i
aprovat, que és tenir aquest pla i per tant lluitar contra una
situació que evidentment és preocupant, que és la pèrdua del
sector ramader a les Illes Balears.

Que aquest pla o que aquesta metodologia i aquest
plantejament inicial del pla que ha de venir està ple, farcit de
bones intencions? Sí. Però podria ser d’una altra manera?,
segurament no, segurament ha d’estar ple de bones intencions,
com és lògic, bones intencions de les quals tots hem de ser
conscients que no són a l’abast de la seva conselleria, perquè,
clar, aquí li parlen de política europea..., ja li agradaria, supòs,
a vostè fer la política europea i definir la política agrària
comunitària, però això, fills meus, diguem que per ara no està
al nostre abast. Per tant és evident que la situació dels
ramaders té molt a veure amb el sobrecost a conseqüència de
la insularitat, i aquesta és una lluita que vostès han d’intentar
liderar, que han d’intentar aplicar-hi tota la intel·ligència
política possible, però que no depèn exclusivament de vostès,
i d’això crec que tots en som conscients i que és un element
nuclear de la situació de la ramaderia, un element totalment
nuclear.

Dit això, per tant, nosaltres l’únic que fem és desitjar-li
que continuïn fent la feina, que es compleixin els terminis i
que tirin endavant aquest pla que nosaltres, evidentment, volem
que sigui una realitat. 

Paral·lelament, però, es produeixen situacions, i canvis, i
evolucions, i en el Grup Parlamentari El Pi ens preocupa
sobre manera la situació de l’escorxador de Palma, perquè,
clar, si mentre vostès elaboren el pla resulta que l’escorxador
de Palma tanca, el pla canviarà radicalment i serà un fracàs
estrepitós, fonamental, per al futur de la ramaderia a les Illes
Balears. Per tant paral·lelament hem de garantir que
l’escorxador continuï funcionant, i vostè sap que ha estat al
caire..., ha estat a punt del tancament, i l’actitud de
l’Ajuntament de Palma ha deixat molt a desitjar, perquè vostès
és vera que tenen un pla d’ajudes, i vostè ho ha dit, i vostès
paguen, però... em sap greu però per ventura... Vostè ha dit “no
és competència nostra”; bé, ja sé que es competència
municipal, però vostès encara han d’assolir un compromís
encara més elevat en aquesta qüestió, i el tenen i donen ajudes,
etc., etc., però vostès és imprescindible que garanteixin la
continuïtat de l’escorxador, perquè si no garanteixen això el
seu pla i tota la seva política ramadera quedarà absolutament
tocada.

Per tant nosaltres el convidam a tenir una resposta de
seguretat i de garantia que aquest escorxador continuï
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funcionament, i li desitjam tota la sort del món, que és la sort
de la ramaderia a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt no ha assistit
cap representant a la comissió. Per tant contesta el Sr. Gabriel
Torrens i Llabrés, director general d’Agricultura, Ramaderia
i Desenvolupament Rural, en torn de rèplica. Sr. Torrens té la
paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Gabriel
Torrens i Llabrés):

Quant a les preguntes que ha fet el Partit Socialista de les
Illes Balears, quant al tancament del cicle energètic he de dir
que hi ha diferents opcions. De tota manera, sí que abans vull
matisar que aquest pla que es posa en marxa ara, està previst
que conclogui el mes d’agost, i totes les línies que contendrà
seran les que s’hagin consensuat amb el sector; és a dir,
nosaltres podem fer unes aportacions inicials però aquestes es
veuran millorades a través de la concertació tant amb les altres
institucions competents, com és el cas dels consells insulars
que hi tenen competències, com del sector.

Ja passant a contestar he de dir això, que quant al
tancament del cicle energètic entenem que les explotacions
ramaderes poden aprofitar molt millor els recursos de què
disposen, recursos, per una banda, quant a aprofitament de
finques d’una rendibilitat limitada per altres produccions, com
puguin ser cereals, i que en aquest cas fer una ramaderia
extensiva pot fer la valoració d’aquestes pastures i dotar-les
d’un valor afegit. També tot el suport o el foment de les
energies renovables a les explotacions ramaderes és un camp
que té molt d’espai per recórrer, i llavors també els
aprofitaments dels sots-productes de la ramaderia, fems,
compost, etc., biofertilitzants, biogàs també, hi ha tota una
sèrie de possibilitats que a dia d’avui entenem que no
s’aprofiten de manera suficient.

I quant a possibilitats..., de quina manera podríem
col·laborar a l’hora de posar més experimentació i més
investigació, entenem que una fórmula compartida podria ser
que les explotacions agràries, ramaderes, duguessin a terme
plans d’actuació a nivell d’experimentació i a nivell
demostratiu. En aquest cas, proposam, a través de finques
col·laboradores, fer el seguiment de produccions ramaderes,
avaluar exactament els costs de producció, el sistema que
s’aplica de maneig i també els rendiments que s’obtenen i el
valor comercial d’aquestes produccions.

Passant..., no hi havia més preguntes per part del Partit
Popular.

Evidentment, quin és l’origen d’aquest pla? Hem de dir que
evidentment surt del sector, és el sector el que té la necessitat
que es facin actuacions i això no vol dir de cap manera que no

se’n facin des de l’administració contínuament, s’ha intentat
donar suport i de manera important diria jo a nivell de Govern
balear, al sector ramader; ara bé, com hem constatat abans,
aquest suport no ha estat suficient i requereix de més mesures.
Entenem i agraïm que tots els partits li donin suport, que sigui
una iniciativa conjunta i amb aquest esperit volem que de
qualque manera aquest pla serveixi i col·labori amb el sector
com he dit abans, a l’hora de marcar les línies que s’han
d’intentar implementar.

Quant a la dotació econòmica és vera que hi ha una dotació
inicial de 300.000 euros per dur a terme dins enguany, però sí
creim que, quant a les finalitats d’aquests recursos, ja ha d’anar
vinculat a les decisions que es prenguin en aquest pla, on el
sector hi participarà, els consells hi participaran i que s’hauria
de destinar a les finalitats que es creguin prioritàries, per tal
que ja s’iniciï la implementació durant el 2020.

No sé si hi havia qualque cosa més... Els calendaris , en
principi el mes de juliol faríem la presentació ja de les línies
concretes pactades amb el sector i llavors es procediria a
l’execució del pla.

Quant al Sr. Méndez, que ens demanava si crèiem necessari
aquest pla, fora cap dubte, des del moment que el sector ho
demana, tots els partits hi estan d’acord, nosaltres a dia d’avui
tenim un paper importantíssim en liderar o coordinar aquest
pla i estam convençuts que amb el suport de tots el durem
endavant.

Compartim plenament les reivindicacions del sector quant
a les mobilitzacions que duen a terme i, en aquest sentit, aquí
encara més, atesos aquests sobrecosts que tenim i que
pateixen els nostres ramaders, la insularitat que els fa
insuportables. I en aquest sentit, també des d’aquí instam el
Govern estatal perquè de qualque manera ajudi a pal·liar
aquests sobrecosts els quals entenem que s’han de
complementar dins el règim especial agrari de les Illes
Balears, que ho contemplaria dins la mateixa PAC, aniria
integrat dins la PAC.

I quant a la participació del sector dins la comercialització,
entenem que és bàsic; és a dir, la producció i la
comercialització s’han desvinculat molt, s’han deslligat, hi ha
una mancança també a nivell d’indústries de transformació i
entenem que hem de tornar casar la part productiva amb la part
de comercialització, a fi i efecte que duguin una sintonia i
recuperin de qualque manera aquest descontrol que hi ha a
nivell de preus i a nivell d’injustícia que es produeix.

Quant al Grup MÉS, dir  això, que és vera que s’han fet
moltes coses fins ara, ho he dit dues o tres vegades, és a dir,
entenem que el Govern no ha estat insensible al sector agrari
ni ramader, ara bé, hem de fer més, hem de fer més feina i
hem de fer més coses. Tot el que sigui incrementar la
presència del producte local en el mercat d’aquí, evidentment
és positiu, en aquest sentit la conselleria va habilitar una
Direcció General de Sobirania Alimentària, precisament per
fer incidència que el producte d’aquí recuperi escalons i de
cada vegada també sigui més present a nivell de mercat.
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I quant al foment de la ramaderia extensiva, entenem que
per a nosaltres és la millor fórmula perquè lliga una activitat
econòmica, com la producció ramadera, a un territori, a uns
aprofitaments de recursos, que si no s’aprofiten aquest espai
agrari queda abandonat perquè difícilment se li pot donar
altres usos, i entenem que és la més beneficiosa a nivell
territorial, a nivell econòmic, a nivell de medi ambient i a
nivell de producció d’aliments saludables també.

Quant a la pregunta de si ens havíem reunit amb el
ministeri, dir que estam constantment en col·laboració amb el
ministeri, estam en un moment crucial diria perquè s’està
negociant la nova PAC 2021-2027 i és més necessari que mai
col·laborar al màxim amb el ministeri, a través dels diferents
plans, perquè la veu d’aquí sigui tenguda en compte i
escoltada. La insularitat, com bé heu dit, fa molts d’anys que
la reclamam, però jo diria que a dia d’avui tenim garanties per
la feina feta a nivell històric i per la feina feta per l’actual
equip, tenim prou possibilitats que sigui una realitat i centram
tots els esforços en què així sigui. I evidentment seria, o la
idea que tenim i la proposta que s’ha fet és que aquests
sobrecosts d’insularitat es reflecteixin a la nova PAC, amb
mesures anuals que ja estiguin incorporades, això fora
renunciar a les ajudes que ja es mantenen, hem de lluitar
perquè continuïn com són les ajudes associades a la
ramaderia, al boví i oví.

Quant a la presència de carn d’aquí a les grans superfícies,
hem de dir que n’hi ha, a dia d’avui ja hi ha grans superfícies
que incorporen carn d’aquí, de les illes. Evidentment el que
volem és que això sigui més extensiu i volem dur a terme
totes les reunions que facin falta i  tota la col·laboració
possible perquè s’incrementi la presència de les carns de les
illes a tots els nivells, mercats, venda directa, cooperatives,
petit comerç i evidentment grans superfícies. Tothom
entenem que hi hauria de participar.

La dotació del pla, entenem que vendrà fitxada quan s’hagi
redactat aquest pla i quantificades cada una de les mesures que
es vagin implementant, per tant, a dia d’avui entenc que no té
sentit parlar d’una dotació concreta quan no està fet e l pla,
com molt bé apuntaven.

I quant a la implicació del sector hoteler, evidentment, per
part nostra esgotarem totes les vies de diàleg possibles,
perquè històricament és vera que el sector hoteler no ha
participat massa quant a oferir productes d’aquí als visitants
que rebem. Hi ha un camp de creixement molt important; hem
de dir també que enguany ja hem participat a la fira HORECA
com a Conselleria d’Agricultura, precisament per oferir
aquest diàleg amb el món turístic, que tengui en compte una
altra vegada el sector primari de les illes.

Quant a les ajudes, és vera que vàrem trobar les línies amb
prou retards, però que des del primer moment, des del mes
d’agost de l’any passat, des de la conselleria vàrem considerar
que era imprescindible agilitar al màxim aquestes ajudes. S’ha
reestructurat l’entitat pagadora i entenem que el ritme de
resolucions ha millorat considerablement.

I evidentment, en la política europea quant a importacions
de producte, evidentment no hi estam d’acord perquè veiem
que s’importen molts de productes a baix preu, que les
garanties a nivell de producció no són les mateixes, ni de
benestar animal, ni d’altres nivells  i fa una competència
deslleial a les produccions d’Europa, en som conscients i és
un problema que tenir; ara, la capacitat de canviar, com molt
bé han dit, s’ha d’intentar i s’ha de reivindicar, però
evidentment nosaltres fem..., les competències són a nivell
autonòmic.

I finalment, quant a El Pi, dir que hi estam d’acord, que el
pla és imprescindible, que s’ha de fer, que ha de comptar amb
la col·laboració de tots els agents i que compartim també la
preocupació que ens manifesta referent a l’escorxador de
Palma en concret i en aquest cas les declaracions que ha fet en
tot moment la consellera han estat claríssimes a favor que era
imprescindible i que no ho podien deixar tancat. Entenem que
hi ha el nostre compromís de donar-li continuïtat, però, com
he dit abans, a nivell legal la competència dels escorxadors és
una competència pròpia dels ajuntaments. Nosaltres suportam
els ajuntaments evidentment perquè creiem que han de tenir
continuïtat, però els primers responsables evidentment són els
ajuntaments i nosaltres fem el que podem per ajudar i per
garantir aquesta continuïtat.

No se si em deix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara si li sembla bé, com que hi ha un torn de rèplica, Sr.
Torrens, poden fer ús de la paraula els portaveus i tenen cinc
minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, moltes gràcies per les
explicacions i, bé, recordar que el nostre grup parlamentari
defensa molt el model de ramaderia familiar i recordar que
enfront de la ramaderia industrial i que s’ha d’apostar per un
model de ramaderia estructurada a explotacions ramaderes
viables econòmicament lligades al territori i sostenibles,
perquè ja és el model que hi ha en aquest territori, a Balears,
i que realment es garanteixi un model social de ramaderia, la
gestió més correcta del territori i realment una producció
d’aliments de qualitat per a la nostra societat.

S’ha de tenir en compte que la ramaderia a Balears està
marcada pel fet insular com a limitant i els problemes que
això comporta, com ha comentat el Sr. López, i, bé, li desitjam
molta bona feina i molta sort per solucionar els reptes urgents
i importants d’aquest moment tan delicat al sector.

Volem una PAC que reconegui aquesta condició
d’insularitat amb el suport a la ramaderia i als sistemes propis
de les Balears.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr.
Torrens, coincidim que agricultura i ramaderia no es pot
separar perquè formen part d’una mateixa activitat i a mesura
que disminueix la cabana ramadera també baixen o també
minven les rendes dels agricultors. 

Des del meu grup parlamentari no li càpiga cap dubte que
fem una valoració positiva que s’hagi aprovat la redacció
d’aquest pla. Veiem o sabem que és una primera passa a favor
de la ramaderia de les nostres illes, però que ha d’anar
acompanyada també d’altres actuacions i d’altres mesures
complementàries.

Jo sí que li vull fer unes preguntes a veure si me les podria
contestar en el següent torn. Què pensen fer per evitar el
tancament de l’escorxador de Palma, més enllà de dir que
confien, com em va dir la consellera, a reconduir la situació?

Quan presentaran en el ministeri les propostes del Govern
per ser incloses en el Pla estratègic de la nova PAC i reduir
els sobrecosts d’insularitat? 

Nosaltres pensam que també seria una bona manera de
promocionar el producte local que s’exigís d’alguna manera en
els menús de les escoles, dels hospitals de Balears. 

Finalment, vostès sap que correspon al Govern gestionar
i executar aquest pla destinat a la ramaderia, avui en perill
d’extinció, per tant, és la seva responsabilitat, la seva
responsabilitat i la del seu equip, i l’animam que pugui dur-ho
a terme el més aviat possible. 

Sí vull dir que és cert que l’important és que es faci aquest
pla més que d’on surt, és més important que es faci, sense cap
dubte, però jo també vull dir que ha hagut de ser el Partit
Popular qui l’ha demanat. Es podria haver fet a l’anterior
legislatura, el podria haver fet el Sr. Vidal Matas, però aquest
senyor va preferir deixar 5.000 expedients sense resoldre a la
conselleria. Ara és cert, és cert que, hagi sortit del Partit
Popular o  no, nosaltres estam contents que des del Govern
hagin estat sensibles a la nostra petició i que es dugui a terme.
Sobretot, sobretot Sr. Torrens, que no es demori, que no es
demori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, gracias, presidenta. Como se ha comentado esto es la
hoja de ruta de la elaboración del plan, si se quiere implicar a
todo el sector, como es normal, necesita un tiempo
prudencial. Lo comento porque cuando se dice que sea rápido,
claro, pero se tiene que contar con todo el sector y eso
requiere tiempo; el sector y todas las instituciones implicadas.

Sí que me gustaría poner en valor que salgan de quien
salgan las iniciativas, la conselleria ha mostrado la mano
tendida y la altura de miras de poner en la hoja de ruta
cualquier propuesta que sea necesaria, incluso desde el
nuestro Grupo Parlamentario Unidas Podemos lo hemos
defendido por creer que es lo justo para el sector, quien se
quiera colgar la medalla o no creo que da igual, lo importante
en esto es que el sector se fortalezca y podamos tener unas
políticas que sí lo encaminen hacia buen puerto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, en estas cosas es que muy,
muy importante que no nos engañemos a nosotros mismos,
¿vale? Estamos utilizando un plan estratégico, ¿vale?, no un
plan táctico sino estratégico -recuerdan de dónde viene la
palabra estrategia y cuál es su origen, ¿no?, es un término
militar con un tremendo triunfo en el mundo de la publicidad,
en la publicidad también todo es estratégico-, aunque me
gustaría que en términos militares, publicitarios o de
ganadería me explicasen por qué esto no se llamó un plan
táctico para el sector ganadero, porque yo soy de los que no
han acabado de entender bien lo de la estrategia y la táctica,
cuál es exactamente la diferencia, por lo visto hay que pasar
por las academia a aprender de armas y eso.

¿A qué viene esto? A que estamos haciendo (...) va a ser
muy peligroso y vamos a tener que tener todos muy en cuenta
y el..., estos brindis de autocomplacencia que nos damos los
señoritos de ciudad cuando vamos al campo y les explicamos
que es lo que tienen que hacer. Digo, hacemos los planes
estratégicos, les decimos a los del campo cómo tienen que
comportarse con una especie de seguridad compartida por
quienes no están allí, por quienes ven las cosas a través de la
seguridad y tranquilidad de estos despachos, de este edificio
precioso, de estos ventanales que nos protegen de las
inclemencias del tiempo, que los ganaderos tienen bastante
más presente que nosotros.

Entonces, hacemos modelos de ideas..., digo, señalo..., -es
que yo además trabajé en publicidad, y soy especialmente
sensible a las trampas que nos hacíamos a nosotros mismos en
este sector y que luego intentábamos imponer a otros-, que es
el de vamos..., el típico brindis, el modelo perfecto de
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ejemplo es: los hoteleros que hagan el producto local y los
hoteleros tienen que..., gestándoles cuantas libertades a los
hoteleros. Un hotelero, yo lo siento, pero un señor francés
que viene a Ibiza pone un hotel que se llama La petite France
à Ibiza y que quiere dar sólo de comer productos de la
Gascuña es un hombre completamente libre para ello. ¿Cómo
le vamos a imponer desde este govern, cómo piensa esta
conselleria decir no, usted utilice productos de aquí? ¿Qué le
va a dar facilidades comerciales, se lo va a imponer
violentamente, va a hacer un decreto diciendo, no, no se puede
poner un restaurante La petite Gascogne à Ibiza, que nombre
más absurdo? ¿Cuál es exactamente la fórmula? Lo digo
porque es lo típico de reuniones de publicitarios, dices, sí, los
hoteleros que colaboren, los no sé qué. No, digo, en estas
cosas de que estamos hablando en serio, quiero decir, ¿cuántas
libertades pensamos restar a quienes para imponer que
conceptos? Así que seamos relativamente serios cuando
hablamos de esto.

Sí, Sra. Presidenta, le veo la..., ¿seguro que no? porque
usted es...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene tiempo, le quedan dos minutos.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... es usted siempre muy amenazadora conmigo.

(Rialles de l’intervinent)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, senyor...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdóneme, estaba bromeando. Digo que tengamos en
cuenta esto, seamos serios con respecto a un sector que está
en verdadera necesidad y que vamos a tener en guerra durante
este tiempo. No hagamos medidas esto..., digo, también es
verdad que también son brindis al sol, lo acusaba de ser algo
más allá, brindis al sol autocomplacientes encima; pero digo
¿es que vamos a tener este sector en guerra durante el tiempo
que vamos a estar trabajando en este plan estratégico? No nos
engañemos a nosotros mismos, actuemos con bastante
seriedad porque tenemos que encontrar una salida.

Insistía, lo que es estratégico aquí es el propio sector
primario, el sector primario probablemente ya no es
necesario. Miren ustedes cuál es el volumen dentro del PIB,
pero sin embargo no es necesario cuanto a la economía,
quiero decir, en cuanto a la producción, en cuanto a para que
vivamos, para que esta autonomía sobreviva económicamente.
Sin embargo, es tremendamente necesario  para ser quienes
somos. Hagámoslo bien en ello, ¿vale?

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, molt breument. Crec que... que no ho sé, és vera que
volia dir una cosa i no... no... crec que precisament..., ens ha
demanat serietat i jo crec que demanaria serietat perquè està
parlant d’imposar violentament coses als hotelers quan els
hotelers aquí han fet el que els ha donat la gana tota la vida,
m’ha fet molta de..., no, no, és que ho trobat fora de... ho he
trobat fora...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, ho he trobat fora..., és a dir, plantejar qüestió... no,
no, és que... -jo no l’he interromput i vostè ha dit moltes coses
i jo...-, és a dir, crec que sí que és vera que sempre hem trobat
a faltar un compromís de l’activitat turística amb el territori
del qual l’activitat turística se’n beneficia. Vull dir...,
precisament vénen a nosaltres, vénen visitants que van als
hotels precisament pel nostre territori i per conservar aquest
territori hi ha els agricultors i hi ha els ramaders. Per tant,
aquest compromís una mica..., sempre l’hem trobat a faltar i
crec que ho he trobat a faltar com a ciutadana i ho he trobat a
faltar..., però d’aquí al fet que hi hagi hagut mai cap intenció
d’imposar violentament crec que hi ha un..., però bé, és igual.

Jo crec que hi hagut propostes que és cert, vull dir, que
s’han de..., totes les mesures... que és més important és que
s’hagin... precisament, també per aquesta qüestió que no siguin
lliçons d’urbanites, com vostè ha dit o que el company
anterior ha dit, d’urbanites, precisament per això és important
que sigui compartit i amb la participació del mateix sector a
l’hora de determinar quines mesures s’han de dur a terme.
Crec que és una de les coses que s’han... precisament que
simplement s’han posat damunt la taula.

Per tant, des de MÉS de Mallorca tot el nostre suport a
aquest pla i a aquestes mesures, en diguem pla tàctic o en
diguem pla estratègic, ens és igual.

Molta força i endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari VOX té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Para finalizar mi turno, mis turnos de
intervención quería agradecerle su comparecencia y pedirle
que no se acostumbre a los despachos y que no se olvide del
campo.

También pedirle que tenga en cuenta nuestras propuestas.
No estamos aquí para trazar un mundo idílico e imposible que
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es lo que a nosotros nos da la sensación que intentan ustedes
hacer con este plan, sino para salvar al sector que está al borde
de su desaparición. Si no adaptan medidas tendentes al
incremento de la productividad este gobierno autonómico
pasará a la historia como el enterrador del sector agrario
balear.

Al menos puedo celebrar que hagan ustedes un ejercicio de
autocrítica reconociendo que el retraso en las ayudas es
debido a la mala gestión de sus socios en el gobierno, MÉS,
que eran los responsables en la anterior legislatura.

Usted ha dicho que las administraciones se implicarán,
pero, ¿el sector privado que vende los productos también se
implicará? Dice que ya se venden los productos autóctonos,
pero ¿qué porcentaje de carne y productos de Baleares hay en
los lineales de los supermercados? Si llega al 1% es mucho.

Y por último manifestarle que colaborar con el tema de la
PAC, como dice usted, no es suficiente. Queremos garantías.

Nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes... el Sr. Melià ha sortit.

Per tant, passam la paraula al Sr. Director General, que té
cinc minuts per contestar a cada portaveu..., perdó cinc minuts
màxim, Sr. Torrens, no fa falta arribi als cinc minuts, si no fa
falta.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Gabriel
Torrens i Llabrés):

Gràcies, gràcies. Primer de tot vull comentar quant a la
pregunta que s’ha fet des del Partit Popular referent a
l’escorxador, he de dir que, evidentment... a dia d’avui s’està
negociant la solució, no està solucionat el tema i mentrestant
entenem que hem de tenir discreció. S’està negociant a
diferents bandes, el Govern balear també participa de part de
la solució  i vull dir que anam informant als concessionaris,
estar al corrent de les possibilitats que es produeixen i que...
una vegada que tenguem garantida la continuïtat evidentment
ho farem públic perquè entenem que serà una bona notícia per
a tots.

Quant a aquest... la demanda de la insularitat al ministeri
dins la nova PAC, he de dir que des del primer moment era un
tema que teníem ben present des de la conselleria, hi ha un
equip de feina que ha estat fent, polític i tècnic, aquesta anàlisi
de sobrecosts per quantificar-se de manera objectiva i en
poques setmanes tenim previst que es pugui concloure i també
es presentaria, però aquesta demanda és des del primer dia,
des del primer dia s’han tengut converses amb el ministeri i
hem de dir que la impressió que tenim és bona.

Quant a Ciudadanos, vull comentar que...., no sé si ha dit
que els polítics anaven com de señoritos al camp, és a dir, jo
fins fa sis mesos vivia del camp, duia 27 anys vivint del camp,
supòs que no ho deia per mi, que anàvem al camp a...

(Algunes rialles)

I bé, quant que obliguem els hotelers..., mai, res més lluny
de la nostra intenció. Nosaltres entenem que els  temps
canvien, que les modalitats de turisme poden canviar, que
tenim una gent, uns visitants que cerquen gastronomia,
cerquen experiències especials o úniques, cerquen tastar els
productes de la zona, i pensam que el món hoteler té un paper
a jugar que a dia d’avui no l’aprofita tant com voldríem, però
de cap manera seria obligar-los, sinó fer-los veure que és una
potencialitat que té el món turístic d’apostar per un turisme
amb poder adquisitiu, cultural, que cerca experiències
innovadores. I estan segurs que aquest tipus de turisme anirà
en creixement en el futur, i és una oportunitat que té el món
turístic que la pot aprofitar, però sempre des de la màxima
llibertat i... cadascú que faci el que trobi, evidentment.

I llavors, finalment, quant al percentatge de producte
d’aquí, de carns d’aquí a nivell de grans superfícies es troba al
12%, em demanava el tant per cent, és el 12%, i evidentment
el que volem és que augmenti tant com sigui possible.

Sempre hem dit de fer feina amb els diferents agents que
intervenen i en aquest sentit diem tots, absolutament tots,
econòmics, socials i a tots els nivells.

Per part meva, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència del Sr. Gabriel Torrens i Llabrés i del seus
acompanyants.

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