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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí, presidenta, bon dia, Lina Pons substitueix Josep Melià.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Antoni
Costa. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, presidenta, Joan Mascaró substitueix Jordi Marí.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Perdó, perdó, perdó Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Virginia Marí substitueix vostè. Molt bé.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ.

Sí, sí, perdó, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Presidenta, sí, bon dia, Pilar Carbonero substitueix Helena
Benlloch.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols. 

Compareixença conjunta de les representants de
Cooperatives Agro-Alimentàries de les Illes Balears
(UCABAL), derivada de l’escrit RGE núm. 7590/21,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam al debat de l'ordre del dia d'avui, que
consisteix en la compareixença conjunta RGE núm. 7590/21,
sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de la
representant de Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes
Balears, UCABAL.

Assisteixen per part de Cooperatives Agro-alimentàries de
les Illes Balears les representants següents, Sra. Jerònima
Bonafé i Ramis, presidenta d'aquesta cooperativa, i la Sra.
Maria Francisca Parets i Amengual, gerent d'aquesta
cooperativa; a totes dues, benvingudes i gràcies per voler
comparèixer aquí davant aquesta comissió. 

Ara per començar, sí que procedim donant la paraula... sí,
disculpi. Em diuen si voleu venir aquí, però crec que estan...,

diuen que estan millor així, juntes. Sí. Bé, ara, si els sembla bé,
passaré la paraula a la representant de Cooperatives Agro-
alimentàries de les Illes Balears, per tal de fer una exposició
oral durant un temps màxim de trenta minuts.

M'han comentat que volen intervenir les dues, per tant, elles
es repartiran el temps. Per tant, teniu la paraula. 

LA SRA. PRESIDENTA DE COOPERATIVES AGRO-
ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS (Jerònima
Bonafé i Ramis):

Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, us vull agrair que
ens hagueu donat avui l'oportunitat de participar les
Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears, participar
a aquesta casa que és l’òrgan legislatiu que representa la
sobirania dels nostres illes. Un agraïment de manera molt
especial a Pilar i a “Collet” que ens han facilitat aquesta
compareixença, i a tota la resta de grups polítics per participar. 

Nosaltres no és freqüent, com deia abans, que pugui arribar
el sector agrari a aquest parlament i, sense cap dubte, tampoc
no és freqüent que hi puguem arribar a les cooperatives. 

Jo represent o representam totes dues, la Unió de
Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears, som una
patronal de cooperatives, tenim implantació a totes les illes: en
el cas de Mallorca tenim associades, podem parlar d'un 99,9%
de cooperatives, però a la resta de les Illes estan totes
associades, parlam de Menorca, parlam d'Eivissa i parlam de
Formentera. 

Les cooperatives que nosaltres representam estan dins
diferents sectors, tenim una cooperativa de fruita seca, en
aquest cas aquí, a Mallorca, que és la Cooperativa de Camp
Mallorquí, que sí que podem dir amb orgull que és la
cooperativa que quan comença la campanya d’ametlla i de
garrova regula els preus, si no hi hagués Camp Mallorquí,
estaríem en mans d'empreses privades i això aniria en detriment
del sector, és a dir que és d'agrair.

Com també l’exemple de Coinga, sense cap dubte, l'esforç
que fa la central lletera que, a més, ha demostrat durant aquesta
pandèmia que no tan sols ha fet feina per als seus socis, sinó
que ha fet feina per a gent que no era sòcia i ha pogut dur la
llet. Vull dir que això és molt significatiu.

També ens trobam dins altres sectors, dins els cítrics, dins
l’oli, sense cap dubte i, com a referent, la Cooperativa de
Sóller, i som dins tots els sectors, hi ha cooperatives que
representen aquests sectors; som entre tots 27 cooperatives i 5
societats agràries de transformació que agrupen 7.700 socis. 

Jo crec que en aquest cas hem demostrat, les cooperatives
agroalimentaris d'aquí, de les Illes, que som un moviment
consolidat, i vull posar d’exemple la Cooperativa de Sóller  que
ha complit 100 anys, la Cooperativa de Sant Joan també; és a
dir, crec que tenim com ADN el fet de no deslocalitzar-nos. I
això ara és molt important, quan un altre tipus d'empresa no
funciona, tanca les portes, i una cooperativa quan l'empresa té
una sèrie de problemàtiques el que fa és, conjuntament amb els
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seus socis, cercar solucions per tirar endavant tot aquest
col·lectiu. 

Jo, en aquest cas, donaria la paraula a Xisca, Xisca és la
gerent de la nostra entitat i ella entrarà en qüestions més
tècniques que ens queden.

I res. Gràcies i que a la vostra disposició després per a
qualsevol pregunta. 

LA SRA. GERENT DE COOPERATIVES AGRO-
ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS (Maria
Francisca Parets i Amengual):

Bon dia a tots. Efectivament, com destaca la presidenta, el
fet que aquestes empreses de què parlam, de la Cooperativa de
Sant Bartomeu de Sóller, amb més de 100 anys, i de fet és la
més antiga de tota Espanya, la cooperativa de Sant Joan, amb
103 anys, i d'altres, com la de Sant Antoni, Santa Eulària,
Coinga, Porreres, que tenen més de 60 anys d’història, això
posa de manifest que les cooperatives seguim sent eines que
donen resposta a les necessitats del sector, dels seus socis,
empreses establertes i sòlides que any rere any adeqüen les
seves necessitats dels seus socis i de la societat a un entorn
econòmic complex i afrontant els reptes a cada moment.

El cooperativisme agroalimentari juga un paper fonamental
dins l'economia agrària i el manteniment de l'activitat
econòmica a molts de municipis rurals destaca perquè aquestes
entitats compleixen i contribueixen amb una sèrie de sistemes
de fer feina que justifiquen el seu model.

Com ha comentat la presidenta, tenim un gran arrelament en
el territori i no ens deslocalitzam. Això què vol dir? Que altres
empreses, quan la seva rendibilitat es veu compromesa, i
exemples en tenim a Balears, deixen de tenir i de complir la
seva activitat. Aquest fet, a les cooperatives els confereix un
arrelament al territori on, a molts pobles, la cooperativa és la
principal empresa del sector agroalimentari. I aporta
transparència en el mercat i serveix de referència a la resta
d'operadors econòmics, en evitar l'opacitat dels mercats que
acaben provocant distorsions i oligopolis. Aquest arrelament
genera cohesió social i vincles entre l'empresa, la societat i els
governs.

El valor que genera el cooperativisme es queda i es
distribueix en el propi territori, genera economia, ocupació i
riquesa.

La democratització de l'activitat empresarial que promouen
les cooperatives facilita la integració social de les diferents
capacitats econòmiques de la seva base social. Les cooperatives
garanteixen un model de governança democràtic, on
l’important són els socis els quals a la vegada són propietaris
de l'empresa -a través de les seves aportacions al capital social-,
són proveïdors i són clients, al mateix temps. Aquesta
característica és fonamental per entendre les estratègies
empresarials d’una cooperativa i han de tenir molt en compte
molts de factors a l'hora de competir amb la resta de societats,
perquè, en primer lloc, ha d’assegurar-se un bon resultat
econòmic, però aquest resultat no ha d'anar en detriment de la

rendibilitat i viabilitat de les explotacions dels seus socis
productors. 

L’encarnació dels valors de responsabilitat social i
empresarial les cooperatives no els necessitam desenvolupar,
ja ve incorporat dins el nostre ADN.

També vull destacar que les cooperatives racionalitzam i
utilitzam l'ús de diner públic en fer més eficients les
assignacions de les ajudes. Les actuacions o inversions
subvencionades repercuteixen a tots els socis, agricultors i
ramaders i, per tant, tenen un efecte multiplicador dins el sector
i dins el territori on es troben les cooperatives.

Som un qualificat i lleial interlocutor social, defensam els
interessos dels nostres socis i fem propostes fonamentades,
cream ocupació de qualitat i fomentam l'emprenedoria
col·lectiva, com alternativa a l'emprenedoria individual. Som
un model empresarial que estam constantment immers en
processos de millora, fins i tot parlaríem d'autocrítica, però som
coherents amb el seu diagnòstic, en el disseny de les seves
estratègies futures.

El cooperativisme no és una tercera opció entre la cosa
pública i l'empresa privada, és un model original, fruit d'una
iniciativa empresarial compartida per persones lliures, sota els
principis de sostenibilitat, solidaritat i ajuda mútua.

Finalment, el cooperativisme és un agent dinamitzador del
medi rural, afavoreix el desenvolupament, manteniment de
l'activitat agrària, el seu patrimoni i cobreix les necessitats
agràries i no agràries de l'entorn social.

Les cooperatives responem als set principis que varen ser
recollits a la primera cooperativa que es va crear, que va ser el
1944 a Manchester, on es definí el seu model i la seva filosofia
empresarial: el principi de portes obertes, qualsevol persona
que acompleixi les condicions per ser soci pot entrar i també
se’n pot sortir, de la societat; el principi de gestió democràtica:
cada any, les persones que formen part de la cooperativa es
reuneixen en assemblees generals en les quals resideix la seva
sobirania i suposa la màxima expressió de la primacia de les
persones sobre el capital; el principi de participació econòmica
de les persones sòcies en la seva cooperativa, a través de la
contribució equitativa de capital social, la gestió democràtica
de la seva activitat econòmica i la distribució dels seus
excedents; el principi d'autonomia i independència, que
assegura que les cooperatives som organitzacions autònomes
d'autoajuda, gestionades lliurament pels seus socis; el principi
d'educació, formació i informació a la base social; i el principi
d'intercooperació i cooperació entre cooperatives, com a
fórmula per satisfer els interessos de persones sòcies i afavorir
el desenvolupament de la societat.

I, per suposat, l’interès per la comunitat i els pobles allà on
estam implantats, aquest interès per la comunitat ha quedat
totalment manifestat durant els dos darrers anys de pandèmia,
on els socis de les cooperatives han participat en la neteja i
desinfecció de carrers en temps de pandèmia, i la seva
contribució a menjadors socials, organitzacions benèfiques,
bancs d'aliments, entre d'altres.
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Com a conseqüència d'aquests valors i principis que
representa el model cooperatiu, aquest té un esment específic
de protecció constitucional, de fet, a l'article 129.2 de la
Constitució Espanyola s’estableix l'obligació dels poders
públics en fomentar, mitjançant legislació adequada, les
societats cooperatives. Aquesta protecció, en el cas del
cooperativisme agroalimentari, s’uneix a la prevista a l'article
130 -també de la Constitució-, en el qual s'imposa que als
mateixos poders públics l'obligació d'atendre la modernització
i el desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia i la pesca,
amb l'objectiu d’equiparar el nivell de vida de tots els
espanyols.

Aquest mandat constitucional no es pot entendre com una
posició de privilegi per a les cooperatives front a la resta
d'empreses que es troben en el mercat, molt el contrari, som
davant tractes diferents a realitats diferents; diferència que se
sustenta precisament en aquests valors i principis que he
anomenat abans, i la necessitat de protegir la seva especificitat
a través, per exemple, d'un règim fiscal específic, diferenciador,
o d'un règim d'ajudes específic públic, a la vegada que s’acoten
limitacions socials i econòmiques en el seu funcionament, per
garantir precisament la puresa de model establert. 

Dins aquesta Comissió d'Economia han passat les
Organitzacions Agràries de Mallorca i també vendran les de
Menorca les quals varen fer una diagnosi prou detallada de la
situació del sector, que no repetiré, però sí que aportarem una
sèrie de dades que emmarquen la situació del sector.

El PIB de les Illes Balears, dins l’interval de l'any 2000 a
l'any 2019 ha crescut quasi un cent per cent, mentre que el PIB
agrari ha disminuït el 24, passant de l’1,5 de l'any 2000, al 0,59
de l'any 2019, repeteix, només suposam el 0,59% del nostre
PIB. Però és important que quan valoram els aspectes del
sector agrari i agroalimentari no abordar-ho des del punt de
vista de dades econòmiques, s’ha d’analitzar des del punt de
vista del paper fonamental que ajuda a l'agricultura i la
ramaderia a les Illes, en un context més transversal i holístic.

La importància del sector s'ha d'analitzar des del punt de
vista de la seva multifuncionalitat, tenint en compte el conjunt
de bens i externalitats beneficiosos que produeix ja que
contribueix de forma molt positiva al manteniment de la
biodiversitat i del paisatge, a la lluita contra l'erosió, la
desertització, i és un gran aliat en la lluita contra incendis
forestals, manteniment de tradicions i arrels històriques i
culturals, manteniment i conservació del patrimoni genètic, en
actuar com a embornal de CO2, i també, per suposat, com a
productors d'aliments, en un territori que s'ha de garantir la seva
sobirania alimentària.

Per poder fomentar i difondre aspectes rellevants de les
nostres illes i que ens permetin atreure visitants, el sector
turístic sempre ha utilitzat imatges relacionades amb el paisatge
de les nostres illes, en el cas de Mallorca: fotografies
d'ametllers en flor, oliveres mil·lenàries de la Serra de
Tramuntana; en el cas de Menorca: paisatge de l'illa amb
vaques pasturant, paisatges amb ovelles; i altres relacionades
amb paisatge d'Eivissa i Formentera, entre d'altres, formen part
de fullets i material publicitari que utilitzen les empreses del
sector turístic, fins i tot la mateixa administració.

Reconeixement, com el de la UNESCO, de la Reserva de la
Biosfera de l'illa de Menorca i de la Serra de Tramuntana de
Mallorca, com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, amb la
categoria de paisatge cultural, han estat i continuen sent
possibles, gràcies a l'ús intel·ligent dels recursos naturals que
ha dut a terme el sector amb l'activitat agrària i ramadera, i que
ha engrandit el valor ecològic de les Illes. 

Crec que estam d'acord que l'activitat agrària és fonamental
per a la gestió del territori, la conservació del paisatge i, per
tant, per al sector turístic i la societat en general, però, a fi de
poder garantir la seva supervivència, s’ha d’abordar la
sostenibilitat econòmica de les seves explotacions i de les seves
empreses, cooperatives i SAT, ja que si no existeix aquesta
sostenibilitat econòmica, no existirà la sostenibilitat
mediambiental i es perdran totes aquelles externalitats positives
que realitza. 

Amb la sostenibilitat econòmica del sector agroalimentari
i la seva falta de rendibilitat, sens dubte, la insularitat
constitueix un factor de molt alta rellevància, per no dir la
major, però també la dimensió reduïda de les seves
explotacions, les petites dimensions de les parcel·les, la pressió
urbanística, un menor preu dels productes agraris i el valor de
les produccions de les explotacions, majors costos de producció
de les explotacions i de les empreses agroalimentàries són
factors també que tenen rellevància. Amb dades concretes,
segons les dades darreres publicades a la memòria del CES de
l'any 2020, el cost dels pinsos a les explotacions de les illes són
un 65% més cares que en el territori peninsular; en el cas dels
fertilitzants, aquests són un 17,5% més cars; i el gasoil agrícola,
un 8,8%, tots comparats amb l'Espanya peninsular. Els preus
dels productes són inferiors als obtinguts pels agricultors i
ramaders de l’Espanya peninsular, ja que, en trobar-nos en un
mercat tancat, amb escassa dimensió, a molts de sectors trobam
mercats oligopolístics i la formació de preus es fixen en
condicions molt poc transparents. 

Tot això es tradueix en què la renda agrària per unitat de
treball agrícola no arriba a 20.000 euros, 19.640, que, si
comparam amb la mitjana de l'Estat espanyol, que se situa en
36.387. És a dir, les explotacions de Balears per fer el mateix
treball, obtenen un 46% menys d'ingressos agraris, amb la
conseqüent disminució de rendibilitat. Aquesta situació fa que
l'agricultura i la ramaderia es trobin en una important situació
de recessió. En cas de l'agricultura en els darrers anys,
observam un descens de la superfície agrària útil del 21% i a la
ramaderia, la cabana ramadera del sector oví s’ha reduït un
33%, el porcí un 40% i el boví lleter un 34%.

A principi de l'any 2020, la borrasca Glòria va deixar
desabastides les illes d'alguns productes, vam veure notícies en
premsa de prestatgeries buides en grans superfícies i
establiments que es proveïen de la península. No obstant això,
les cooperatives de les illes no varen quedar en cap moment
desabastides dels productes que elaboren els seus socis, que són
producte local, quilòmetre zero, frescos, de qualitat garantida
i de temporada. 

També vull destacar l'esforç del sector productor cooperatiu
en temps de pandèmia, on es va dur un veritable esforç de
subministrament a les llars de fruites i hortalisses fresques,
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compensant d'aquesta manera, el tancament del canal
HORECA. Aquestes situacions, de temporal, vagues
d’estibadors, COVID, virus, la guerra, entre d'altres, poden
provocar que ens quedem aïllats i en aquestes situacions
d'estrès és on cal mantenir una certa capacitat d'alta
proveïment, per això, la sobirania alimentària s’ha de garantir
entre tots. 

Com he comentat abans, el sector agroalimentari afronta
una greu crisi, causada pels forts increments de preus de
l'energia, transport, alimentació animal, fertilitzants, gasoil i, en
general, tot el que es necessita per a la producció d'aliments,
així com en molts casos, desproveïment d'alguns dels elements
abans ressenyats. Aquesta crisi posa en escac el sector i potser
que estiguem davant un moment crucial, per això, en aquest
moment és important abordar el debat econòmic, polític i
mediambiental de l'agricultura, davant l'evidència de les
conseqüències que tindrà la dependència absoluta de
produccions alimentàries externes. S’ha de dir que ja som una
societat que ja hem assumit aquesta dependència, però hem
d'intentar que sigui el més petita possible. 

Per això nosaltres aportarem la visió de les necessitats
organitzatives que té el sector i de com aquesta rendibilitat que
manca al sector i la manca d'estructures agroalimentàries,
només es pot abordar des de polítiques d'economia d'escala i,
per tant, a través de les organitzacions de productors,
cooperatives i SAT. Per poder incrementar la rendibilitat, hem
d'aconseguir incrementar els preus dels productes i la
disminució de costos, i, en aquest cas, l'associacionisme agrari
és una característica bàsica de la societat rural, tant en el
territori espanyol, com dins els països de la Unió Europea; a la
vegada que és un instrument eficaç, per a la introducció de la
innovació tecnològica a les explotacions, amb criteris de
racionalitat econòmica en els seus processos de producció,
comercialització i transformació.

Amb una situació del sector agroalimentari de les nostres
illes, amb la mirada posada en la sostenibilitat econòmica de les
explotacions, aquesta no és possible sense les economies
d'escala. Per aquest motiu, resulta inevitable recórrer a
fórmules associatives, d’organitzacions col·lectives, i resulta
lògic recórrer a les cooperatives i SAT, com a mitjà per
aconseguir aquestes rendes el més altes possibles per als titulars
de les explotacions agràries, mitjançant l'agrupació de l'oferta
i la disminució de costos de producció, l'assessorament tècnic
i de qualitat.

La complexa situació econòmica de la caiguda de rendes en
aquestes darreres dècades, demostra que és necessària una
reorientació per poder respondre al desequilibri de la cadena de
valor i lluitar contra la volatilitat dels preus, i la millor manera
d'equilibrar la cadena és el foment de la concentració de l'oferta
i una millor organització econòmica de la producció, i aquí
també les cooperatives. Per això necessitam incentivar la
incorporació de productors en cooperatives i la integració
d'aquestes perquè tinguin una adequada dimensió empresarial.

El grau de dimensió, concentració i organització de la
producció dóna competitivitat al sector productor, i aquesta
passa per les cooperatives, aquestes són part de la solució, i així

queda demostrat amb exemples dins la Unió Europea, dins
l'Estat espanyol i dins el mateix territori de les Illes Balears. 

Per tots aquests arguments, les cooperatives formen part
important de la resposta a l'hora de cercar solucions per al
sector agrari, problemes com la manca de rendibilitat i la
manca de relleu generacional es pot abordar i millorar a través
de les cooperatives. La formació és fonamental i estratègica i
l'assessorament sectorial i empresarial també i són aspectes
claus que les cooperatives fomenten dins aquesta estratègia.
L'impuls de la cooperativa, i, en aquest cas de Sóller, per la
creació de la DO de l'Oli i l'oliva de taula de Camp Mallorquí
i de Fruits Secs SAT, per l’IGP de l’ametlla, l'impuls de Coinga
dins la Denominació d'Origen de Maó a Menorca, la producció
ecològica, on els primers inscrits en el CBPAE, són uns socis
de Cooperativa Camp Mallorquí, la Carn de Mè de Pollença, la
tomàtiga de ramellet d’AgroMallorca SAT, entre d'altres, posa
de manifest el seu paper dins l'obtenció de productes de
qualitat, que en aquest moment tenen un reconeixement del
mercat i dels consumidors.

Totes aquestes tasques no es poden dur a terme, sense que
les empreses cooperatives estiguin suficientment capitalitzades
i aquesta capitalització no es pot dur a terme si les explotacions
que en formen part estan en dificultats econòmiques, com les
que travessen.

En aquest moment, el Ministeri d'Agricultura té pendent
d'aprovació el Pla estratègic de la nova PAC. En alguns
aspectes i, en concret, l’establiment de la regió insular,
permetrà l'increment d'ajudes a la renda bàsica per al nostre
territori, que pot compensar les explotacions de professionals
i explotacions prioritàries, però moltes explotacions dedicades
a l'activitat agrària a temps parcial, i que també duen a terme
activitat agrària de manteniment de superfície, perdran de ple
dret aquestes ajudes. Unes altres, com són les ajudes associades
al sector de la fruita seca, no tendran continuïtat les ajudes
acoblades amb les que, conseqüentment, tendrem pèrdua
d'ajudes i de fons europeus que tradicionalment arribaven a
Balears.

El sector cooperatiu de les Illes es veu influït per una sèrie
d'esdeveniments que provenen, tant de l'entorn general i
empresarial amb el qual coopera, com de la seva pròpia
avaluació interna, i aquestes circumstàncies fan que
Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears se situï a un
moment especialment estratègic de cara al futur. Hem acabat de
sortir d'una pandèmia, però estam immersos en una guerra que
provoca important incertesa econòmica.

El que està clar és que el sector és conscient dels importants
reptes que hem d'afrontar els pròxims anys; reptes que parlen
de preocupacions de falta de rendibilitat, de l'escàs relleu
generacional, de participació de dones en els òrgans de decisió,
les necessitats de renovació de líders, d'avançar en la
professionalització, de la cadena de valor, en la sostenibilitat
integral, entre d'altres, es tracta de ser més eficients i
sostenibles mediambientalment, però sense perdre de vista la
importància de la sostenibilitat econòmica, si no hi ha
sostenibilitat econòmica, no tendrem sostenibilitat
mediambiental.
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Conscients d'aquesta situació, a Cooperatives ens hem
plantejat com donar resposta a aquests reptes en els pròxims
anys i, amb actitud de proactivitat i lideratge, hem impulsat un
procés de reflexió estratègic a la nostra organització amb
l'horitzó temporal 2022-2027, que ens permeti dissenyar línies
estratègiques en les quals hem de treballar present i futur
derivades, tant de les necessitats i demandes dels nostres grups
d'interès, com les exigides per la pròpia dinàmica i la realitat
interna.

Per això, avui cercam un compromís dels poders públics i,
en aquest cas del Parlament, i fem les següents propostes: s'ha
de legislar amb la mirada posada en el sector agroalimentari i,
en concret, en el sector cooperatiu. Coneixem casos de
legislacions amb manca de sensibilitat i de coneixença del
sector que fan que, per exemple, fa uns anys, a un soci d’una
cooperativa se’l sancionàs perquè les rodes del tractor havien
embrutat la carretera, després de la pluja d'aigua, que el va
sorprendre dins la parcel·la.

Garantir les inversions mínimes que necessita el sector per
garantir la seva activitat, com és el cas d’escorxadors,
independentment de la seva rendibilitat.

Hem de deixar de dimonitzar el sector agrari com a
contaminant dels recursos hídrics i malbaratador de l'aigua.

Necessitam que s'impulsi una millora de la
professionalització del sector i fomentar la incorporació de
joves i dones a l'agricultura, de manera col·lectiva, és a dir, a
través de cooperatives i SAT. Vetllar per una utilització més
eficaç dels fons públics destinats a aquestes ajudes
d'incorporació.

Dotar les cooperatives de serveis tècnics, que assessorin les
explotacions de pagesos i ramaders, la pèrdua de l'antiga
extensió agrària -ara FOGAIBA- que només assumeix el paper
de tramitació d'ajuda, fa que aquest paper d’assessorament
l'hagin assumit les cooperatives i les organitzacions de
productors, en tutoritzar i acompanyar el soci, ajudant-lo a
millorar la competitivitat de les explotacions i millorar la
qualitat dels productes, però això s'ha fet a costa dels seus fons
propis, els fons de les cooperatives i les SAT.

S'han de dotar les explotacions agràries d’infraestructures
necessàries i establir diferenciacions per a aquells que ho fan de
manera col·lectiva, en treballar per la comercialització i la
qualitat en comú. Els costos dins la indústria també són més
elevats que a la península i, per tant, també les cooperatives
necessiten aquesta compensació dels seus costos.

Proposam també que, dins les administracions
autonòmiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Parets, hauria d'anar acabant, si no li queda molt...

LA SRA. GERENT DE LA UNIÓ DE COOPERATIVES
AGRÀRIES DE LES ILLES BALEARS -UCABAL-(Francisca
Parets i Amengual):

No em queda...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò hauria d’anar acabant.

LA SRA. GERENT DE LA UNIÓ DE COOPERATIVES
AGRÀRIES DE LES ILLES BALEARS -UCABAL-(Francisca
Parets i Amengual):

Que s'estableixin criteris de priorització d'ajuda, a través
dels fons FEADER.

També proposam un pla de foment de la integració
cooperativa, amb l'objectiu d'aconseguir una millor
competitivitat empresarial.

Proposam millores de les infraestructures de magatzem,
transformació, industrialització i comercialització de les
cooperatives i les SAT, i fomentar que els titulars
d'explotacions comercialitzin els seus productes a través
d'aquestes organitzacions.

Incentivar la producció ecològica integrada, i totes les
marques de qualitat reconegudes, fent un especial esment dels
productes locals produïts, criats i sacrificats a les Illes, com fan
les nostres cooperatives i SAT.

Fomentar les energies renovables en el medi rural i treballar
per a la conscienciació a la societat de la importància de fer un
bon ús de les aigües, amb l'objectiu que, una vegada que es
trobin depurades, siguin aptes per a la utilització de
l'agricultura, és a dir, amb nivells baixos de sals.

Fer un veritable esforç per impulsar la transformació digital.

I també és important que les administracions facin complir
les disposicions que en aquest moment tenim, en el Reial
Decret Llei de compensació del transport aeri, marítim i
terrestre, on s'ha de sol·licitar a la Unió Europea que les ajudes
de minimis s'incrementin respecte d’aquest límit que tenim dels
200.000 euros i, a la vegada, que les ajudes del transport
quedin exemptes d'aquest reglament. 

Des del nostre punt de vista, l'administració ha de prendre
les mesures necessàries perquè l'activitat agrària a Formentera,
Eivissa, Menorca i Mallorca es pugui desenvolupar amb les
mateixes condicions que a l’Espanya peninsular, a través de
l’establiment de mesures compensatòries reals, de beneficis
fiscals, d'inversions necessàries per al sector i de fons europeus
ajustats a la realitat, amb suficients dotacions econòmiques.

Sense aquestes mesures, la sostenibilitat econòmica del
sector es troba veritablement compromesa i, com he dit
anteriorment, sense sostenibilitat econòmica no existeix la
sostenibilitat mediambiental que, com a societat, pretenem
aconseguir. Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Parets i Sra. Bonafé, per les seves
explicacions. Ara, entenc que no fa falta aturar, suspendre, la
sessió per formular preguntes. Per tant, ara sí que ja passam a
la intervenció dels grups parlamentaris.

He comentat a les representants d'UCABAL si volien fer la
intervenció individualment o globalment, han comentat que la
farien globalment.

Per tant, ara passam a la intervenció..., té la paraula, per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, que ha estat el
proposant de la sol·licitud de compareixença, el Sr. Joan Mas,
per un temps de deu minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, siau benvingudes. Veuran que ens
tractam de vostè, però amb la confiança i l'amistat que ens
tenim de fa molts d'anys, per ventura, em sortirà qualque “tu”,
em sap greu, però ens coneixem de fa molts d'anys i hem
treballat i hem estat a moltes trinxeres plegats, també. És un
gust, un plaer i un aprenentatge, tenir-vos avui aquí, haver-vos
pogut escoltar, haver-ne pogut prendre nota i, ara, poder
interactuar i poder demanar i contestar.

Al cap i a la fi, el cooperativisme és l'empoderament de
treballadores i treballadors, és la democratització del treball. El
cooperativisme agrari, també, i, a més a més, el cooperativisme
agrari, en el cas del nostre país, és un exemple davant la resta
de sectors, és el primer cooperativisme que compareix a les
Illes Balears, que compareix a Mallorca, hem parlat de la
Cooperativa de Sóller, hem parlat de la Cooperativa de Sant
Joan, com a exemples de cooperatives antigues. La de Sóller -
no ho sabia, és una dada que heu donat vosaltres- és la més
antiga de l'Estat espanyol. Això hauria de ser, ha de ser motiu
d'orgull per a tots, per a totes les persones de les Illes Balears,
de Mallorca.

És clar, al cap i a la fi el cooperativisme és fer un front
comú per tenir més qualitat, per tenir més capacitat a l’hora de
produir, més capacitat a l'hora de vendre, per fer un front comú
per a la modernització del sector, per fer un front comú per a la
formació de pageses i pagesos, totes aquestes coses al cap i a
la fi les lidereu des de cooperatives agroalimentàries des de fa
molts anys, i sou pioneres en molts d'aspectes, des de la qualitat
del producte, des de la producció, des de la venda, des de la
formació imprescindible en qualsevol sector, però també i molt
especialment a l’agrari, perquè la tecnologia ens passa per
sobre si no anam vius. Per tant, entre tots ens hem de formar
perquè això sigui possible.

Sou l'única organització agrària, ja sé que no sou una
organització professional agrària, però sou l’única organització
agrària present a les quatre illes, això ens dóna una dimensió,
una prospecció molt real de la situació del sector a tot el país,
a totes les Illes Balears i amb les peculiaritats que té a cada
lloc, que té peculiaritats, ho sabem, a cada lloc.

Ens heu donat dades interessants, al cap i a la fi ens diuen
que produir aquí surt més car i es guanya menys que a la resta

de l'Estat, és a dir, les pageses i els pagesos de les Illes Balears
no competeixen en igualtat de condicions amb la resta de
pageses i pagesos de l'Estat. Això és una dada que també ens
varen donar les organitzacions professionals agràries de
Mallorca, amb el diagnòstic aquest coincidim que hem de fer
front als costos d'insularitat i hem de donar valor afegit als
productes d'aquí, les dues coses, no n’hi ha prou només produir
més barat, sinó que a més hem de vendre millor, i el
cooperativisme pot ser una fórmula per poder vendre millor i
per poder produir més barat, però necessitam també legislació
que ens empari en aquest aspecte.

Heu parlat d’empreses arrelades al territori, heu parlat de
repartiment de la riquesa, no només al territori, sinó també a les
petites i mitjanes empreses; heu parlat d'efecte multiplicador de
la feina, quan tu produeixes en comú té un efecte multiplicador
sobre el territori.

El tema del relleu generacional també és una qüestió que
coincideix amb el que ens varen dir les organitzacions
professionals agràries, i m'agradaria saber com el valoreu, com
fem front a la manca de relleu generacional. I és una cosa que
fa molts d'anys que se'n parla, molts, jo ara en tenc 48 i com
aquell que diu tota la vida he sentit parlar de la manca de relleu
generacional en el sector agrari. De totes maneres fa uns anys
que es veu molt clarament que hi ha aquesta manca de relleu
generacional, es visualitza molt.

És clar, heu parlat també d'infraestructures necessàries per
al país, heu parlat d'escorxadors, heu parlat de depuradores en
condicions, heu parlat d'aquestes coses que, sense aquestes
infraestructures és impossible realitzar activitat agrària; és a dir,
si no hi ha escorxadors que tenguin preus dignes a l’hora de
dur-hi els animals, no hi ha activitat ramadera possible. Per tant
també m'agradaria saber un diagnòstic, vosaltres com veieu el
tema de les infraestructures vinculades al sector agrari,
vinculades a la producció agrària, infraestructures que o
haurien de ser públiques o semipúbliques, com a mínim, a
veure això, com ho veieu.

També fa molts d'anys que en parlam, les extensions
agràries es varen convertir en delegacions comarcals, ara són
FOGAIBA, però hi podria haver un caixer automàtic, una
maquineta per fer subvencions perquè realment, assessorament
fa anys que no se’n fa, no d'ara, fa anys que no se’n fa, i la
veritat és que ens aniria molt bé. És vera que hi ha fórmules
d'autoorganització dels mateixos ramaders o pagesos, com són
les ADV o les ADS que podrien substituir la feina aquesta de
la cosa pública, però també és cert que les ajudes van com van
i... a veure això també un poc com ho veieu.

I després hi ha un tema, una qüestió... quan s’implementa
l’ITS, l’impost de turisme sostenible, des de la Conselleria
d'Agricultura es creen unes ajudes vinculades a les explotacions
agràries pagades amb fons ITS, que eren unes ajudes que la
veritat és que hi havia un màxim, crec recordar que eren 5.000
euros per explotació, però que la veritat és que
complementaven molt bé la renda. Amb l'arribada de la COVID
19 aquestes ajudes, com tot el vinculat a l’ITS, es va aturar.
Com les valoreu, aquestes ajudes? És necessari que tornin?
Anàvem bé? Ajudaven a mantenir les explotacions? Ajudaven
a..., a veure un poc això.
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Jo m'aturaria aquí i si de cas a un segon torn ja...

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i
senyors diputats. Donam la benvinguda als responsables
d'UCABAL, especialment a la seva presidenta, la Sra. Jerònima
Bonafé, que té la responsabilitat de liderar les Cooperatives
Agro-Alimentàries de Balears, que també és secretària de
Cooperatives Agro-Alimentàries d'Espanya i membre del
Consell Econòmic i Social d'Espanya, per tant, tant la
trajectòria de la Sra. Bonafé com de la Sra. Parets, per mantenir
un coneixement de primera mà del sector primari, de les seves
demandes i les seves necessitats. Des del meu grup
parlamentari volem agrair-los, sincerament, les explicacions.

Compartim moltes de les preocupacions que ens han
explicat i per aquest motiu, des del primer dia d'aquesta
legislatura, hem demanat respostes i actuacions a la Conselleria
d'Agricultura, a la vegada, també hem presentat propostes, hem
presentat iniciatives i mesures, però la veritat és que, tot i que
moltes d'aquestes accions del Partit Popular que han estat
aprovades, la majoria per unanimitat, després no s’executen ni
es duen a terme, i al meu grup açò li dol, ens sap greu. 

Mentrestant, constatam com segueixen tancant
explotacions, augmenta l’abandonament de llocs, de
possessions, es redueix el nombre de caps de bestiar i el pas de
l'agricultura al PIB regional és cada vegada menor, ho ha
confirmat la Sra. Parets. La trista realitat és que la ramaderia de
Balears desapareix o va desapareixent, tristament, a poc a poc.

I davant la manca de rendibilitat del vacum de llet, quan hi
ha pagesos emprenedors, promotors i propietaris, que aposten
pel camp, en la producció, per exemple, d’oli i vi per recuperar
finques que estaven sense activitat, reben la crítica de la
consellera.

El principal problema del camp a Balears, i açò afecta i
amenaça d'una manera directa les cooperatives
agroalimentàries, és la seva manca de rendibilitat, o sigui que
no genera rendes ni recursos perquè els pagesos i les seves
famílies puguin viure amb dignitat, i el segon gran problema és
que els preus no cobreixen els costos de producció, entre altres
motius perquè la Llei de la cadena alimentària, com tantes
coses anunciades per aquest govern, no es compleix i no
s'aplica. 

Tornam a denunciar que no es pot continuar produint amb
pèrdues. Ahir mateix, els productors de patata de Sa Pobla van
advertir que les futures campanyes estan greument amenaçades
per un costos que cada vegada són més elevats. Al febrer del
2020 totes les organitzacions agràries de Balears, també la
Unió de Cooperatives Agro-Alimentàries, ho van denunciar en
la manifestació “Pagesos al límit”.

Vostès, Sra. Bonafé, varen afirmar: “El sector cooperativo
apoya esta tractorada y manifestación, habida cuenta de la
situación por la que atraviesa el sector agroalimentario, cuyos
márgenes de rentabilidad se encuentran al límite del abandono
de las explotaciones y ponen seriamente en peligro la
continuidad de la actividad agraria”.

Idò, Sra. Bonafé, dos anys després la situació ha empitjorat
per l’augment de l'alimentació del bestiar, dels pinsos -crec que
també ho apuntava la Sra. Parets-, dels adobs, el gasoil,
l’electricitat, serveis de transport i una inflació que fa caure el
consum amb la disminució del poder adquisitiu de les famílies. 

Per açò ens demanam, què ha fet el Govern de la Sra.
Armengol per equiparar la renda agrària de Balears, que és
quasi un 50% inferior a la d'Espanya? I, què fa la consellera per
aturar que agricultors i ramaders se’n vagin a altres feines més
ben valorades i més ben retribuïdes? Perquè cada vegada hi ha
manco pagesos.

A més, aquí, a Balears la situació del camp és molt més
difícil encara pels sobrecosts d'insularitat, que no són
compensats ni pel Govern d'Espanya ni tampoc per la Unió
Europea. Tampoc pel règim fiscal, que va ser aprovat el febrer
del 2019 pel Govern de Pedro Sánchez, però que a dia d'avui
encara té pendent l'aplicació de les mesures fiscals. 

Desgraciadament, patim un govern amb una Direcció
General de Sobirania Alimentària que està totalment
desapareguda, i no ajuda al producte local. Un govern que no
aplica el Pla estratègic per a la ramaderia que va aprovar, a
proposta del Partit Popular, el gener del 2020. Un govern que
anuncia inversions milionàries per millorar el regadiu a
Balears, i de les que encara no en sabem res. Un govern que
encara no ha pagat el PROVILAC a Menorca. Un govern que
exclou l'agricultura i la ramaderia ecològica d'una llei turística
que és una simple declaració d'intencions, i amb l’ocurrència
que hotels i restaurants hauran d'oferir almanco un 3% del
producte local.

Però, mirin, el president, per exemple, dels hotelers de
Menorca va dir a la consellera que ells ja compren un 40%. La
Cooperativa del Camp de Menorca afirma que el 70% de la
producció de carn, de verdura i de lactis es venen als
restaurants. I ara ens ve la consellera a dir que haurien d'oferir,
almanco, un 3%. 

Com he dit, el Partit Popular ha tingut una actitud positiva
en la petició a la consellera d'actuacions que tenguin eficàcia,
però que no quedin en uns simples anuncis; em referesc, per
exemple, a la moció amb sis mesures concretes que va aprovar,
per unanimitat, el Ple del Parlament, dia 16 de novembre, i de
les que en destacaré principalment dues: reclamar una aportació
anual de 38 milions d'euros a la nova PAC 2023-2027, per
compensar els sobrecosts d'insularitat que pateix el sector
agrícola i ramader de Balears, que m’hi referia abans, i també
destinar com a mínim 15 milions d'euros del REB del 2022 al
sector agrícola ramader.

Els 38 milions per als sobrecosts, que van ser calculats pel
ministeri, no ho diu el Partit Popular, els va calcular el ministeri
i la conselleria, ho van fer amb xifres del 2018 i 2019, però que
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avui pugen molt més, atesos tots els encariment que hi ha
hagut. I els 15 milions del REB per al sector primari,
precisament, també encara els esperam. 

En relació amb la nova Política Agrària Comunitària
desconeixem encara si el pla estratègic que va enviar el
ministeri a Brussel·les compleix els ecoesquemes, si caldrà
introduir algun canvi i si la Unió Europea aprova les xifres que
la conselleria no fa res més que difondre perquè ja les dóna per
aconseguides. 

Des del Partit Popular optam per la prudència, perquè no
podem suscitar falses expectatives. A partir de 2023, quan ha
d'entrar en vigor la nova PAC, se suprimeixen les ajudes
associades a la producció integrada. Hi haurà noves exigències
i avui desconeixem quantes hectàrees de Balears es veuran
afectades. 

Creiem que no es poden confondre desitjos amb realitats, i
molt més amb la incertesa que provoca la guerra d'Ucraïna. 

De tota manera, la Sra. Bonafé va assistir aquest passat
dimarts a Madrid, a l'Assemblea General de Cooperatives
Agro-Alimentàries d'Espanya. El ministre, Sr. Planas, va dir
que ara redactava l'avantprojecte de la llei per aplicar la nova
PAC, i no sabem si va aportar alguna novetat relativa a Balears. 

Finalment, i ja per tancar aquesta primera intervenció, sí li
demanaria a la Sra. Bonafé si comparteix la petició que va
formular a aquesta assemblea el president de Cooperatives
Agro-Alimentàries, Sr. Ángel Villafranca, de no avançar en la
estratègia De la granja a la mesa. Com sap, els partits del
govern Armengol, i molt especialment Unidas Podemos, del
que forma part la consellera De la Concha, són uns grans
defensors d'aquesta estratègia que avui, sense cap dubte,
perjudica la producció d'aliments. M'agradaria saber si vostè,
Sra. Bonafé, ho comparteix.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Ara, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Lo primero, agradeceros la presencia
en esta cámara, de hecho, cuando el diputado Joan Mas me
comentó su iniciativa de que pudiesen venir representantes del
sector a comparecer aquí, al Parlament, para que nos pudiesen
decir cómo estaba realmente el sector y cómo mejorarlo, lo
valoré muy positivamente y le apoyé enseguida como diputado
que además pertenezco a la formación que lleva la Conselleria
de Agricultura. Lo vimos muy, muy importante. 

Voy a cambiar un poco lo que tenía pensado hablar, debido
a la intervención que me ha precedido. Yo no voy a haceros
preguntas sobre la valoración del Gobierno, porque creo que no
os tengo que poner en ningún tipo de tesitura a ese nivel, yo
creo que la idea de que vinieseis era poder decir las
problemáticas que atraviesa el sector y, sobre todo, las posibles

soluciones y qué podíamos hacer desde la cámara legislativa
para mejorarlos. Entonces, voy a centrarme un poquito más en
comentar un análisis y lo que se ha hecho por parte del Govern,
desde la conselleria en específico.

Aquí, en esta cámara, es verdad lo que ha dicho la diputada
del Partido Popular, y es que se consiguen consensos, para mi
sorpresa, soy un diputado que se estrena en esta legislatura. La
sorpresa es que en esta comisión, que no sólo se trata el tema
del sector primario sino también el tema de energía, transición
energética, cambio climático, etc., comercio, temas
económicos, que normalmente se choca. Pues, para mi
sorpresa, al final llegamos a grandes consensos y se suele
avanzar, es verdad que mi rol suele ser intentar conseguir que
la conselleria, de que forma parte también mi partido político,
la lleva, atienda esas peticiones, y creo que, en general, se
suelen conseguir grandes consensos. 

También es verdad que los juegos parlamentarios a veces
hace que haya más crítica y que no se diga específicamente lo
que sí se hace bien, con lo cual comentaré algunos datos. Por
ejemplo, el tema de la PAC, es cierto que hasta el 2023 no
llega, pero sí que es cierto que se ha anunciado ya que
supondrá un 50% más de media aquí en Baleares, porque sí que
reflejará el hecho insular, es un reconocimiento que se pedía.
De hecho, significará un aumento de un 60% más de lo que de
lo que hay ahora, es cierto que hasta el 2023 no vendrá, pero es
que son los tiempos que se marcan con lo de la PAC.

También, cuando la diputada que me ha precedido ha
querido ridiculizar el tema que se ha incluido en la
modificación de la Ley turística, yo mismo fui el diputado que
lo negoció, yo mismo pude estar hablando con el sector, fijar
un porcentaje que fuese realista, porque lo que no se podía
poner en un marco legislativo era un porcentaje que no se
pudiese cumplir; la importancia simbólica que tiene la
obligación de utilizar producto local, trasciende mucho más que
si es un 3% , un 4, un 5 o un 10; de hecho, es el 3% para 3
estrellas o menos, un 4 para 4 y 5 estrellas, y 5 para
agroturismos.

No solo eso, también incluye una norma que a los 2 años se
revisará, por si se tiene que poner al alza. Por qué? Porque lo
que se pretende es ese ingreso, ese aumento, que se estima, de
más de 20 millones anuales, hacia el sector. Lo que se pretende
es que puedan tener unas previsiones y puedan ir un aumento
sabiendo que van a dar salida a todo el producto.

Yo no creo que haya que ridiculizarlo, sino todo lo
contrario, creo que era muy necesario y que yo -o me dio a
entender- que sí que había un consenso mayoritario en todos los
grupos para que se incluyese y, sobre todo, al menos, los que
tenemos muy claro que aumentar el producto local es muy
necesario; y, como dije, se hizo hablando con el sector, no se
hizo porque sí, se hizo hablando con el sector y de forma
realista. 

Sí que quiero poner también en valor que se ha atravesado
una pandemia, una pandemia que, si el sector ya venía de una
situación muy problemática, no es de ahora -el sector primario
arrastra una situación desde hace muchos años- lo complicaba.
La conselleria, directamente puso dos planes de choque
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automáticamente; de hecho, con un valor de 5 millones de
euros, pensados para solventar la situación y, sobre todo, para
que el sector pudiese subsistir, por lo que suponía.

También puedo comentar datos en cuanto al FOGAIBA:
desde el 2015, creo que han sido como 350 millones de ayudas,
de los cuales 200 millones se han otorgado en esta misma
legislatura, que son..., tres años llevamos, creo que incluso ha
llegado a cifras récord de 64 millones por año, que es un
trabajo ingente que hay que hacer. Yo creo que sí que hay que
poner en valor cuando se hace el trabajo bien, por eso lo he
querido mencionar. 

Se ha comentado, como necesidad legislativa y creo que de
forma muy necesaria, fortalecer el tema de los mataderos, es
verdad que se hizo un trabajo para que el de Palma pudiese
continuar, y también es cierto que, por ejemplo, se ha podido
conseguir el primer matadero de aves en esta legislatura, en
Manacor. Bueno, esto se ha puesto en Inca y que sí que se va
a poner una reforma muy importante en Manacor. Sí que es
cierto que hay que conseguir legislar y hacer acciones políticas
para dar solución a todo el tema de mataderos, son
infraestructuras que tienen que estar y dar soluciones al sector.

El tema de cooperativas, por ejemplo, de forma directa, sí
que se ha trabajado un plan, que se intenta revolucionar todo el
tema del sector con los frutos secos en los próximos años.
También el tema de regadíos, que con aguas regeneradas se ha
trabajado precisamente para dar mayor sostenibilidad ambiental
y para que el sector se pueda beneficiar.

En cuanto a la promoción -y creo que es muy necesaria la
promoción del producto local-, muchos han intentado
ridiculizar que exista una Dirección General de Soberanía
Alimentaria, lo dijimos desde el principio, es que nosotros el
análisis que hacíamos era que, o se hacía una buena promoción
o se trabajaba para promocionar la venta del producto, bueno,
que lo que iba a pasar era que, por desgracia, la gente tiene
costumbres de consumir, sin realmente darle valor al producto
local; qué es lo que ha pasado con la pandemia, por suerte, que
se ha cambiado el chip. Ahora ya sí que se habla todo el tiempo
de soberanía alimentaria, ahora sí que se habla de producto
local, y ahora sí que se pone en valor que sí que seamos
capaces de beneficiarnos de que todos los sectores
alimentarios, el sector primario en sí, esté mínimamente
arraigado en el territorio y pueda dar soluciones.

Nos enfrentamos a un tema -que también lo habéis
comentado- y es el relevo generacional, Joan Mas lo ha dicho:
es algo que pasa desde hace muchos años, incluso..., no
mencionaré el nombre, pero el diputado del Partido Popular
que se fue en esta legislatura y que tenía mucho peso dentro del
Partido Popular, también me reconoció que él -como persona
que estaba dentro del sector-, decía que llevaba décadas siendo
una problemática, el relevo generacional. 

Pero creo que el diagnóstico que se ha hecho por vuestra
parte y que realmente hacemos creo que la mayoría de grupos
es acertado. Si el sector está trabajando a pérdidas, si lo que
realmente recibes tiene que subsistir mediante ayudas, es muy
complejo que sea atractivo para los jóvenes. Cuando no
hacemos más que decir que el sector está en caída, no hacemos

más que decir mensajes negativos, y además es verdad que se
trabaja a pérdidas..., es muy complicado que alguien quiera
acercarse. Entonces eso creo que hay que solventarlo. Para
solventarlo, creo que se ha apuntado a muy buenos problemas
y hay que seguir trabajando.

La PAC puede ayudar a ese desequilibrio con la península,
eso es cierto, pero hay que conseguir por completo que la
sociedad tenga en valor comprar ese producto local. Creo que
además las cooperativas encarnáis, y lo habéis explicado muy
bien, lo que significa ese arraigo con el territorio, lo que
significa realmente el sector primario para la tierra, no es tanto
el valor económico que está generando, que el porcentaje es el
que es, sino más bien lo que supone para la sociedad ser
capaces de autoproducir sus alimentos y sus materias primas.

En ese sentido, creo que lo que hay que hacer es un trabajo
y por eso vuelvo a poner en valor esa Dirección General de
Soberanía Alimentaria, de promoción y, sobre todo, formación
a nivel cultural de la necesidad que es para un territorio insular
tener un tejido como el sector primario, fuerte.

En ese sentido -no hay que ocultarlo- el sector pasa
complicaciones desde hace mucho, hay que abordarlo de forma
muy seria, y también hay datos que, dentro de la complicación,
no son malos, por ejemplo, la venta directa en los últimos años
ha crecido un 20%, creemos que eso es positivo. O, por
ejemplo, la sobrasada de cerdo negro, de raza propia de
Mallorca, respecto a 2020, en el 2021 creció un 7,6%, y un 9,2
respecto al 2019, lo que pone que ahora mismo se está
consumiendo más que antes de la COVID, lo cual era muy
complejo teniendo en cuenta la situación. O, por ejemplo, el
producto de vino en Baleares ha aumentado un 25% respecto
al 2020, y la comercialización ha aumentado un 36%.

Son cosas que se trabajan, pero se tienen que trabajar poco
a poco, no te basta una legislatura, tiene que ser una hoja de
ruta, que creo que todas las formaciones tienen que
comprenderlo, la importancia que es que el producto local y,
sobre todo nuestra soberanía en sí esté por encima de juegos o
de quién está gobernando en ese momento.

Y, en ese sentido, sí que me gustaría haceros una pregunta,
porque creo que..., bueno, dos preguntas, creo que vosotras sois
las más encargadas de hacerlo, que es ¿cómo creéis realmente
que se puede atraer a jóvenes al sector agrario? Aparte de lo de
a pérdidas, como ya he comentado, a pérdidas es muy difícil,
pero seguro que hay formas de ser atractivos. Y, luego ¿cómo
creéis que realmente se puede conseguir que la gente quiera
comprar productos de aquí, aunque sea un poco más caro, pero
que su calidad merezca la pena y se consiga una cultura de que
la gente lo primero que mire es si está hecho aquí en Baleares
o no, y le dé prioridad por encima de cualquier otra cuestión?
Son dos preguntas que son de difícil respuesta, pero creo que
nos puede ayudar a trabajar esa legislación, porque creo que, si
se solventan estos problemas, se ayudará muchísimo al sector
y que creo que lo que hay que conseguir es fortalecer el sector.

Muchas gracias, presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, señoras comparecientes,
por su participación, estamos especialmente agradecidos que
vengan aquí a resolvernos dudas y problemas que realmente
tenemos y que creo que afectan a nuestra forma de enfrentar
políticamente toda la actividad del sector y, como ven, estamos
muy metidos en el tema de la particularización o  la división en
pequeños problemas, de relevo generacional, género, misiones
de custodia del territorio, participación y culpas y problemas
medioambientales, cuestiones y difusión de la soberanía
alimentaria, frente a un problema bastante más grave que afecta
un poco a la generalidad del asunto, que determinará, además,
la supervivencia o la desaparición del sector, que es el de la
rentabilidad. 

 Y enfrentamos, mediante cuestiones como la soberanía
alimentaria, lo que debería ser una evidencia o una cosa
clarísima o debería estar mucho más fácilmente resuelto por sí
mismo: cómo abastecemos nuestros mercados, con nuestro
producto. Debería ser una cosa como inmediata y, sin embargo,
toda nuestra definición parece aumentar la complicación de lo
que debería ser un problema productivo o distributivo o
comercial, que parecería por sí mismo bastante más evidente,
¿no?

Entonces, yo creo que si lo manejáramos en unos términos
más inmediatos de oferta y demanda, o sea en un
reconocimiento más claro de las necesidades, por un lado, y de
las posibles aportaciones, por otro, todo esto nos debería salir
y, sin embargo, está consiguiendo no salir. 

Con respecto a esta valoración general, de cómo..., pues
quiero decir, evidentemente, la posibilidad de participación de
las cooperativas, o las cooperativas como instrumento, además,
tremendamente vinculador y vertebrador, tanto de la acción
productiva y del conocimiento de las necesidades, de los
requerimientos, y de la producción, como precisamente de su
viabilidad distributiva y comercial, pues entendemos que nos
resulta una aportación especialmente valiosa, por lo que, como
les decía, agradecemos mucho su comparecencia, aquí.

Yo les preguntaría por preguntas concretas, verán que las
tengo más particulares y más generales, primero, su valoración,
¿cuál es la capacidad de adaptación del campo balear a las
nuevas líneas o las nuevas estrategias de acción planteadas por
Europa? Es decir, estamos ante el marco de que Europa... -esto
ya no es la Europa de De Gaulle, con una Francia muy
insistente en que tengamos una actividad agrícola muy fuerte-,
sino que empieza a ser una Europa distinta en formulaciones
que, como ven, hace unas estrategias, estas de la granja a la
mesa, el mundo rural habitable, otra forma, está
dimensionándolo con otra forma de relación que tiene más que
ver -un poco- con estos criterios que hablábamos, pequeños,
con el género, el relevo generacional, que de alguna manera
dejan de aportar un paraguas general a la viabilidad del sector,
un paraguas de ayudas diciendo, bueno, es que este sector debe

ser ayudado y debe ser promovido, sino que el sector debe
participar en otras causas más genéricas, con lo que
entendemos que el sector tiene que adaptarse, o adaptar sus
políticas o sus comportamientos, que es un punto que les quería
preguntar en otra formulación, pero que creo que se me adapta
perfectamente aquí: ¿qué equilibrio, digamos, entre ayudas y
exigencias, se vive en el sector? Porque, por un lado, ustedes
van a ser muy ayudados, pero también se va a ser muy
exigentes, en una participación como política.

Hemos visto sectores enteros morir en Europa, de eso, ¿eh?,
el sector de la minería del carbón desapareció por ayuda y
política, era demonizado -como han dicho ustedes-
medioambientalmente, era muy ayudado, todavía pervive el
5%..., seguimos pagando en el impuesto eléctrico unas teóricas
ayudas al sector, a los que se les ha variado varias veces... Pero
quiero decir, es un tema muy peligroso, el equilibrio de ayudas
y exigencias que, entiendo que ustedes desde las cooperativas,
pueden valorar perfectamente.

Entonces, queríamos preguntar eso, ¿cómo situarían ustedes
este paraguas, si vamos a un plan específico estratégico, claro,
de ayuda, de este es un sector estratégico que debemos
mantener, vamos a eso, o, si es preferible su pequeña
participación en cada uno de los aspectos estos de género,
número generacional y mediambiental, en fin, estas, qué
prefieren ustedes, digamos, de ese sector?

Queríamos preguntarles, ¿cuál es su capacidad real o cómo
determinan el papel de las cooperativas en la capacidad de
adaptación a todo este asunto de las nuevas tecnologías, no solo
a ese, sino a los cambios e innovaciones, a las innovaciones
posibles, o sea qué pasa si  alguien descubre que..., no sé, que
el kiwi -estoy poniendo solo un ejemplo ¿eh?-, quiero decir,
ustedes son, digamos, tradicionalistas o partidarios de un
producto, el habitual, o son partidarios de renovación,
novedades y tal? Y si las cooperativas pueden aportar,
digamos, a esto.

En especial, esto me lleva a preguntas concretas como la de
los frutos secos. Estamos ante la situación de China ha andado
buscando mercados alternativos a la almendra californiana, y
nosotros, precisamente, preguntamos sobre esto en el Pleno y
se nos dijo que, hombre que..., preguntamos si existía alguna
posibilidad de incentivar comercialmente la venta o si
podíamos hacer algo a través de embajadas, o como fuera, en
fin, de los misterios estos de la  política, cómo podían llevar a
promocionar nuestra almendra, y se nos dijo que es que la
huella de carbono de nuestra almendra de aquí a la China era
muy grave, y era de bueno, pues, entonces..., si vamos con unas
cosas, si queremos resolver todo, pues no resolveremos nada,
era un poco nuestra opinión.

Entonces, queríamos saber también ¿cómo les afecta esta
demonización medioambiental de su actividad? Es decir, que...,
no, lo digo porque cuando vamos a cosas concretas, cuando
existen estas campañas concretas, contra la carne o contra los
abonos o contra no sé qué, digo, me imagino que esto tiene una
repercusión como inmediata, o sea, al día siguiente, en el
mercado baja el precio, digamos, cuando se demoniza que
determinadas actividades de ustedes son peligrosas, dañinas o
malvadas, y entonces, nos gustaría saber cómo enfrentan,
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digamos, las crisis producidas por eso. Y, la cuestión general
de cómo mejorarían ustedes, o cómo se podría política o
administrativamente mejorar toda la cadena productiva,
distributiva, comercial, para conseguir este objetivo, que
teóricamente debería ser tan fácil, de que nuestro producto y
nuestros mercados, unos y otros, se interconectaran, no sé, de
la forma como evidente que parece pedir ese rompecabezas,
que es el mundo. 

Entonces, con respecto a la inflación, entendemos también
que afecta de dos maneras. Está muy de moda culpar a que el
tema de Rusia y Ucrania y estas cosas, están, son, muy la causa
del asunto, y entiendo que lo serán muchísimo en el tema de
piensos, pero también hay que pensar que la inflación, que no
deja de ser un fenómeno -digamos- psicológico, cuando se
habla mucho de fondos, se entiende que el acceso a los fondos
va a ser muy fácil, cuando se supone que uno va a tener muchas
ayudas, cuando hay mucho dinero en el aire, se crea una
percepción inflacionista; la gente aprovecha y sube los precios
directamente, vamos, quiero decir, sin más, es así de fácil, el
mecanismo, ¿eh?, si parece que va a haber mucho dinero, las
cosas suben, ¿no? 

Entonces, nos gustaría que diferenciaran, por un lado, la
inflación de la que ustedes son víctimas, o sea la que reciben,
todo esto de los piensos -evidentemente- se están encareciendo,
todo el tema de transportes, todo el tema de insumos, todo el
tema de carburantes, o sea, entendemos que la actividad está
sufriendo un inmenso..., una subida generalizada de todo, pero
¿cuánto está pudiendo repercutir? Es decir, nos interesa tanto
el punto de vista de cómo son como receptores de esta
situación, de cómo son creadores o emisores de ésta. 

Y, básicamente, estas son las preguntas en las que
estaríamos interesados y por las cuales reitero que agradecemos
profundamente su presencia, hoy aquí. 

Gracias, señores, he terminado. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos los asistentes a esta
Comisión de Economía, y especialmente a la Sra. Bonafé y a la
Sra. Parets, de Unió de Cooperatives Agro-Alimentàries de las
Islas Baleares.

Ustedes han ofrecido una serie de datos económicos sobre
cómo está la situación, ahora mismo, del campo en Baleares,
que son muy preocupantes, nosotros ya los conocíamos estos
datos, evidentemente, pero está bien constatarlos y que la gente
sepa a lo que nos estamos enfrentando. Lo cierto es que todos
estos datos, que los conocemos desde hace tiempo y que,
además, hace tiempo que viene sucediendo este empeoramiento
de las condiciones económicas y de la viabilidad del campo,
creemos que tiene mucho que ver con cómo está afectando la
agenda climática europea, a la que se ha adherido España y
Baleares, y me gustaría que ustedes nos comentasen ¿cómo

creen que está afectando esta agenda climática a la crisis del
sector agrario?

Yo podría poner algún ejemplo de acciones concretas, de
hecho, lo haré, pondré ejemplos de acciones concretas, pero me
gustaría que ustedes también propusieran alguna acción
concreta que se pudiera llevar a cabo y también que hayan
llevado ya a cabo para mejorar la rentabilidad de las
explotaciones. 

Han mencionado la necesidad de aumentar los precios.
¿Ustedes creen que Europa nos protege frente a otros países
extra europeos, en este sentido? Siendo optimistas, Baleares
produce un 20% de lo que consumimos, ¿creen que es
suficiente lo que están recibiendo de la consejería, las ayudas
del Gobierno de Baleares bastan para salvar al sector?

La Consejería de Agricultura dice trabajar hacia la
soberanía alimentaria, aparte de denominar así a una dirección
general, ¿han notado algún avance hacia la soberanía
alimentaria en estos últimos tres años en que disponemos de esa
dirección general?

También me gustaría que nos informen si están solicitando,
las grandes superficies, más producción de producto local o
quilómetro cero. Si se están haciendo campañas y tomando
medidas efectivas para que las cooperativas de Baleares tengan
presencia en los lineales de los supermercados, qué es lo que
habría que hacer para avanzar en ese camino de la soberanía
alimentaria.

Llevamos años oyendo de la boca de nuestros agricultores
y ganaderos que se están ahogando, el campo se muere, los
datos lo corroboran. ¿Se han adoptado medidas efectivas que
reviertan esta situación? Esto es lo que nosotros nos
preguntamos y nos gustaría que, si nos pueden ayudar ustedes,
desde su experiencia, desde la gestión en el sector. 

También debemos plantearnos, si todo el producto es
ecológico, ¿vamos a poder conseguir esa soberanía
alimentaria? Porque el producto ecológico es un tipo de
producto, pero también el otro producto es necesario, no
tenemos que demonizar un producto porque no sea ecológico.
Repito, defiendo que haya productos ecológicos, por supuesto,
defendemos en VOX, pero también los otros, porque, si no, no
conseguiremos esa soberanía alimentaria.

En cuanto a la nueva PAC, supone una pérdida de pago
verde, a cambio tenemos la integración en la región agraria.
¿Beneficia eso a todas las empresas? A nosotros nos consta que
hay explotaciones que perderán, ¿cuál es su opinión sobre la
pérdida de ayudas de producción integrada? No se si han
analizado cuál puede ser el impacto en el sector.

Está claro que las reflexiones nos hacen ser conscientes de
cuál es la realidad, pero luego deben seguirse de actuaciones
para mejorar las cosas. 

Nosotors vemos como se legisla para, supuestamente,
impulsar al sector, pero no creemos que posicionar un pequeño
porcentaje en la Ley turística sea suficiente; que los
establecimientos turísticos consuman entre un 3 y un 5% de
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producto local, no es suficiente para salvar al sector. Si el
sector no tiene capacidad para ofrecer más, lo que deben hacer
las instituciones es impulsar la producción para que sea posible,
con ayudas suficientes y medidas reales. Un compromiso real
con el mundo rural es lo que exigimos nosotros.

Tampoco los comentarios de algunos dirigentes
demonizando la carne ayudan en absoluto al sector, como
ocurrió con el ministro Garzón y con algún otro que
recomendaba no comer carne a la gente en algún día de la
semana.

También se demoniza al sector, a los agricultores, por el
uso del agua, cuando resulta que los municipios de Mallorca
pierden el 50% del agua en sus redes de distribución, y ¿dónde
está la implantación de aguas residuales aptas para el uso
agrícola, como bien ha apuntado la Sra. Parets en su
exposición? Actualmente no son aptas. 

También me gustaría que nos informe sobre cómo están
llegando los fondos europeos,  ¿están llegando ya a las
explotaciones, se están ejecutando? Porque algunos nos dicen
que no llegan, lo que nos lleva a pensar que estamos, una vez
más, ante el marketing político de siempre. 

Nosotros huimos de las visiones bucólicas del trabajo en el
campo y preferimos, a diferencia de otros grupos políticos,
afrontar la realidad y proponer medidas para mejorar de verdad
el sector, como, por ejemplo, mejorar las dotaciones que
reciben las asociaciones de defensa vegetal o las asociaciones
de defensa sanitaria para tener un mejor asesoramiento;
beneficios fiscales a todas las cadenas hoteleras y la
restauración para incentivar el consumo de producto local;
definir de una vez por todas qué es y qué no es producto local
quilómetro cero, no vale una sobrasada producida aquí, pero
con carne de fuera.

Y todo ello forma parte de otras medidas, como también
que sea compatible con denominaciones de origen o con la
indicación geográfica protegida. 

También debemos agilizar los trámites para poder perforar,
por ejemplo, un nuevo pozo y que no haya que esperar un plazo
medio de 22 meses para que Medio Ambiente nos diga si
podemos o no podemos perforar el pozo; es un ejemplo de
trámites administrativos, de burocracia que está afectando
directamente al sector. Debe haber una vía precedente para que
los agricultores sean prioritarios a la hora de resolver los
expedientes en la administración pública.

Hay que arreglar el tema de las balsas de aguas depuradas
para que se puedan usar en la agricultura del siglo XXI en
Baleares. Y por supuesto, denunciamos las importaciones
extracomunitarias que suponen una competencia desleal y las
limosnas que reciben luego los titulares de las explotaciones en
forma de subvención para intentar arreglar ese agravio que
viene fomentado directamente desde las políticas europeas. 

Tenemos que dejar de abrazar las agendas climáticas que se
dedican a gravar con impuestos los carburantes, la electricidad,
y, en general, los factores productivos que afectan al campo.

¿Qué ayudas hay para poner placas solares para bombeos?
Ninguna. Coincidirán conmigo que los agricultores no pueden
seguir siendo los jardineros de los hoteleros, hay que actuar y
desarrollar la Ley agrària para que se puedan complementar les
explotacions con las agroestancias, agilizar todo trámite
administrativo y permitir que los agricultores pueden seguir
prestando la documentación de forma presencial y no
exclusivament telemática. 

En cuanto a los porcentajes de la Ley turística, no
adelantamos nada con porcentajes simbólicos, no es fijar un
porcentaje lo que necesita el campo, sino fijar tramos y
beneficios en función de su cumplimento. Y sobre todo, lo más
importante, definir qué es y qué no es producto local.

Muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas, Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears hi havia la Sra. Catalina Pons,
que ha hagut d'anar-se'n. Per tant, passam al Grup Parlamentari
Mixt i don la paraula al Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot, agrair-los la
seva compareixença, no he pogut arribar al principi, però sí que
he pogut sentir-les, perquè arribava i he pogut sentir-les
telemàticament en alguna qüestió i tinc alguna informació de
tota la seva intervenció. No he pogut ser-hi a tota, però sí
sentir-la una part.

Des de Formentera tenim clar el sector cooperatiu, crec que
coneixem ben bé la Cooperativa del Camp de Formentera, un
projecte que es va recuperar el 2015 i que, a més, el Consell de
Formentera ha impulsat d'una manera molt important. 

S'ha parlat pels portaveus que m'han precedit de la
dimonització de l'activitat, en el cas de Formentera no és
dimonitza l'activitat, tot el contrari, es potencia aquesta activitat
amb recursos públics, amb ajudes del màxim possible, amb
compres de material necessari i amb campanyes informatives
també perquè la gent tingui consciència de quina és la
importància del camp; perquè hi ha una part del producte local
i també hi ha una altra part de conservació del camp. Que
conservem el camp és un atractiu també i, per exemple, de
Formentera ho és veure aquestes parets de pedra seca, aquests
camps plens de xeixa i també les figueres que n'hi ha que són
(...) de producte local.

Com tema a ressaltar, aquest aquest mateix any s'ha comprat
un molí fariner, justament, per part del consell i s'ha donat a la
cooperativa perquè es pugui fer aquesta farina de xeixa nova.
I també existeix un cens de terres que no sé com..., sí que
m'agradaria, una de les primeres preguntes que els faré és com
consideren aquestes aportacions del Consell de Formentera i de
Formentera respecte del cens de terres i de la dotació de
materials per a la conservació del camp, com les consideren? 

Així mateix, també aquestes campanyes i fer aquest impuls
per part del consell ha fet que les iniciatives privades també
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funcionin. Hi ha un establiment turístic de Formentera que rep
assessorament, crec que han parlat que una de les tasques que
fan és l'assessorament, la Cooperativa Camp de Formentera
assessora un establiment de Formentera perquè ha recuperat 50
hectàrees de la família que li va vendre el terreny i ara mateix
recuperen oliveres, figueres i també el blat de xeixa, justament,
per poder conservar i fer producte local. La intenció és que els
seus establiments turístics, restaurant i hoteler, tinguin oli i
figues, tan seques com fresques, del mateix camp que treballen.
I amb aquest molí fariner, qué és on vaig, aquest blat de xeixa
que té, podrà fer també farina d'aquesta varietat pròpia de
Formentera per al producte local. 

Es parla de la..., bé, s'ha parlat molt de la direcció
alimentària, de la política alimentària, no sé, sobirania
alimentària, sí, la Direcció de Sobirania Alimentària, perdó, no
sé per què la critiquen tant? De veritat, no entenc per què la
crítiquen, perquè justament la sobirania alimentària és una de
les passes que vostès estaran enllaçades amb ella. Què
n'opinen? Consideren que la sobirania alimentària, aquesta
direcció general, és necessària per al bon funcionament del
camp i relacionada amb vostès, amb les cooperatives? També
és important aquesta qüestió que ens la traslladin, perquè com
a polítics hem de fer no només el debat propi de dir-nos les
coses, sinó també saber quines són les consideracions que tenen
sobre aquestes aquests estaments que tenim. 

S'ha parlat també que és necessari, crec que hi ha una
pèrdua constant de persones al camp, no és atractiu, per qüestió
econòmica, per qüestió d'edat que s'està..., s'han d'introduir més
persones al camp. Com consideren les mesures que inclou la
nova PAC? Perquè la nova PAC sí que fa, la que vindrà el
2023, malgrat a alguns els pesi, sí que potencia molt tant la part
de gènere, i ho diré així, de gènere, que és important, perquè
l'impuls de la dona en el camp sigui gros i amb ajudes per a les
hectàrees en aquest cas, i als joves encara més, encara ho
duplica encara més. Llavors, com consideren aquestes ajudes?
Creuen que són necessàries? Creuen que es poden encara
augmentar més dins del marc que tenim?

I, malgrat es parli d'Europa, bé, consideren que les ajudes
d'Europa que tenim, a part de la Política Agrària Comuna, hi ha
ajudes d'altres tipus, fons Next Generation, consideren que són
suficients les que s'han destinat a la part del sector que vostès
es troben, a la part del camp? I si consideren que podria
haver-hi alguna proposta més si ens la poden fer saber per al
segon torn d'intervenció per respondre-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA.CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Moltes gràcies, presidenta. Ben arribades, senyora Parets i
Bonafé, moltes gràcies per la seva compareixença aquí, a
aquest àmbit parlamentari de comissió, i bé, nosaltres no
deixarem d'aprofitar la seva presència aquí, primer, per ben

escoltar la seva intervenció, les respostes que ens donaran a
posteriori i també per enfocar bé les nostres preguntes. 

Jo vull recordar que som a l’àmbit parlamentari i la nostra
preocupació és veure des d’aquest àmbit parlamentari veure
què podem fer per millorar la situació del camp. La situació del
camp, ja ho han dit vostès, no és bona, fa molts d'anys que va
minorant la seva salut i és de preocupació, especialment el
nostre grup té molta preocupació en aquest sentit, i creiem que
el cooperativisme és dels sectors que pot donar resposta
contundent als reptes de futur, i m'explicaré. Els reptes de futur
són diversos, vostès n’han apuntat la gran majoria, però sí que
és cert que ens trobam davant un canvi de paradigma, una
situació..., ho veiem amb la pandèmia de la COVID, que
semblava que hi hauria una capgirada, però és cert que tots els
canvis són lents, però es van fent. 

Ara tenim la guerra d’Ucraïna, que també ha creat més
impediments encara en tot el tema dels preus, augment de preus
i també inflació i després problemàtiques en els productes
bàsics d'alimentació d'animals, però creiem que el
cooperativisme, com a economia social, pot ser la base del
futur per trobar aquesta transformació des d'un punt de vista de
justícia social.

I bé, en aquest sentit, nosaltres li volíem fer la primera
pregunta, perquè creiem que -com bé ha dit vostè- els principis
de gestió de cooperatives són principis de transparència, són
principis de participació, de democràcia, d'autonomia, també de
solidaritat interna i de cohesió. Per tant, nosaltres, la primera
pregunta que els farem és a veure en temes de cooperativa, de
cooperativisme, des de la cambra legislativa de les Illes
Balears, a veure si consideren que la legislació actual té
capacitat de poder ser millorada, tenim una llei del 2003 que,
a més, s'ha complementat amb una llei de microcooperatives
del 2019, però creiem que es podrien fer algunes millores més
i, per tant, la nostra primera pregunta va per aquí, a veure què
troben que aquesta cambra podria fer per millorar el marc
legislatiu de la nostra comunitat quant a les cooperatives.

Després també tenim..., que ja ho hem parlat i també per no
repetir-me amb altres grups, que també ja els han fet preguntes
suficientment interessants i que nosaltres també havíem pensat,
però... a aquesta hi han fet referència altres grups, és de la Llei
turística; dimarts passat vam aprovar la Llei turística, que té un
objectiu social, també de millora de la qualitat de la feina a les
nostres illes, de tenir una indústria turística a les Illes Balears
que sigui capaç de penetrar diferents sectors locals. Açò és la
filosofia principal de la Llei turística que vam aprovar dimarts
passat, és a dir, té una pota social molt important.

Hi ha aquest percentatge de producte local, que han
comentat la resta de grups, jo també els demanaria què troben
d’aquest percentatge, és un percentatge acordat, tenim la
capacitat que tenim. Vostès han dit el percentatge que tenim de
consum de les nostres illes, som una terra poblada, patim just
el contrari del que pateixen algunes terres de la península que
es despoblen, nosaltres és just el contrari, ens poblam, cada
vegada tenim més població, i açò també fa que tinguem uns
reptes diferents i que l'alimentació sigui una de les bases. 
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Per tant, els deman a veure quina opinió tenen d'aquesta llei
que es va aprovar dimarts i a veure quines repercussions de
futur podria tenir dins el sector.

I per part nostra, aquestes dues preguntes i no afegiré més
a tota la roda de demandes.

Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ara per contestar tenen la paraula
les representants de Cooperatives Agro-Alimentàries de les
Illes Balears, la Sra. Bonafé. 

LA SRA. PRESIDENTA DE COOPERATIVES AGRO-
ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS (Jerònima
Bonafé i Ramis):

Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies, diputades i diputats.
La veritat és que ha estat una sorpresa per tot el que aportau,
per tot el que demanau, realment us volem dir que nosaltres
respondrem des del nostre caire de Cooperatives Agro-
Alimentaris i, en primer lloc, jo crec que hem de tenir una cosa
ben clara: el sector agroalimentari no es pot comparar amb
altres tipus de sectors, com deia el senyor de Ciutadans, perquè
nosaltres som un sector importantíssim, menjam quatre vegades
al dia, vull dir que en aquest cas crec que no tenim res a veure
amb altres tipus de sectors industrials, que a un moment
determinat han patit l’abandonament, en aquest cas d'Europa,
el sector agrari doncs és necessari.

Després, també una altra cosa que crec que hem de tenir tots
en compte: duim quaranta anys de PAC, vull dir que hi ha
hagut diferents reformes, unes s'han fet en clau de..., la primera
després de la guerra, que va ser en clau de produir aliments, i
la darrera que vàrem tenir, que no és aquesta, va ser en clau de
controlar la producció d'aliments.

Què passa ara? Ara ens trobam en una situació de..., -vull
enllaçar diferents coses: una que era que, i vull dir també a la
diputada del PP que sí, que, efectivament, ens manifestàvem,
la situació es trobava al límit, a dia d'avui també hi està, però
no ens pensàvem mai tenir una pandèmia, no ens pensàvem mai
que les nostres cooperatives, en aquest cas, tenguessin un
excedent de producte i no ens pensàvem mai que en sortir de la
pandèmia vendria aquesta guerra de Rússia.

A què ens ha dut tot això? El temps de la pandèmia a tenir
uns excedents de producció que, efectivament, i gràcies a la
compra pública que va fer a un moment determinat la
Conselleria d'Agricultura, vàrem poder treure molt d’excedent
de producte, i això sobretot en estocatges que tenen una certa
caducitat va anar bé. Això sense cap dubte..., aquí les
cooperatives varen fer una feina importantíssima a Eivissa, a
Mallorca i a Menorca també, però aquesta situació va ser
transitòria, no la vàrem arreglar. 

Hem entrat dins una guerra d'Ucraïna que..., vull dir, hi ha
una..., teníem en el cas de Rússia i d'Ucraïna era el graner
d'Europa... i concretament en el cas també d'Espanya, també
hem de dir que ja ens anaven bé segons quins tipus d'empreses

deslocalitzar-se, vull dir que centrant-nos com a país en el
sector turístic com s’hi han centrat aquestes illes durant molts
d'anys.

Per una altra banda, i jo parl d'aquests darrers vint anys que
hem viscut, també hem tengut per diferents governs..., hem fet
congressos, hem fet plans estratègics, hem fet estudis, hem fet
una quantitat de coses que, lamentablement, han quedat dins els
calaixos. Vull dir que hem anat tirant i tirant i ni l'administració
ha fet el que tocava ni el sector ha fet el que tocava. Vull dir
que crec que també haurem d'assumir a cada moment la culpa
que hem hem tengut.

Hi ha el tema que ha sortit, que és el tema d'aigües
depurades. És que no hi hem fet res, no hi hem fet res, i ara, a
correcuita, intentarem fer el que es pugui amb els fons Next
Generation, però és que no hem fet res, l’aigua se n'ha anat a la
mar, el sector no l'ha poguda aprofitar i no hem estat capaços,
en aquest cas el sector, de forçar l'administració perquè hi fes
feina. 

És clar, és que aquí hi ha..., el tema de la incorporació de
joves. El tema de la incorporació de joves, i jo parl per
l’experiència de ca meva, si no vens del sector que puguis
heretar una explotació que ja tenguis un camí fet, incorporar-se
per un jove és molt difícil. Sabeu què val la maquinària? Sabem
què valen els animals? No és senzill; és a dir que sense cap
dubte hi ha ajudes per a incorporació de joves, i, a més, ara,
amb aquesta nova PAC, es doblarà la quantia, però
incorporar-se al sector no és fàcil i, de fet, hi ha hagut
incorporacions que al cap de 5 anys, quan han pogut legalment,
han partit, vull dir que és complicat. Tampoc no hem estat unes
illes tradicionalment que haguem apostat per l’I+D, vull dir que
tampoc no hi hem fet res, hem anat a uns mínims, ens hem
hagut d'assessorar, en el nostre cas, amb l’IRTA de Catalunya
i altres empreses, perquè com a comunitat autònoma, tot i que
dèiem que el sector agrari era estratègic, després no hi
apostàvem. Vull dir que no hem avançat en aquest aspecte. 

Hem tengut en el tema dels fruits secs..., vàrem estar 5 anys
que teníem als ametllers amb una malaltia, teníem una malaltia,
ens va costar 5 anys detectar-ho, vull dir que també... i mirau
ara quin sementer d'ametllers tenim. Vull dir que ara esperam
que amb el projecte que té la conselleria per recuperar el sector
dels fruits secs, doncs també puguem llevar tot el que tenim,
arrabassar i fer noves plantacions. És dir que nosaltres, com a
sector agroalimentari, ens hem sentit sempre..., és a dir, el fet
de representar aquest 80% del territori no s'ha tengut en
compte, perquè simplement hem estat un PIB.

El tema de l’estratègia de la granja a la taula i de
biodiversitat, això és un tema que a dia d'avui a Brussel·les...,
nosaltres hem intentat com a cooperatives que tenim
representació a Brussel·les, fer-los entendre que aquesta
estratègia, amb la que cau ara, no pot ser amb aquest concepte
ideològic que s'havia dissenyat, ha de ser amb un concepte
científic, en el sentit de dir: escolta, és que necessitarem
produir més aliments. Haurem de fer un canvi de mentalitat, tot
i que Brusse·les, per les referències que tenim, i, a més, ens ho
va comentar el ministre l’altre dia, Brussel·les no es mou
d'aquesta estratègia. Jo esper que fent força amb altres països,
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puguin afluixar de qualque manera, perquè s'ha de començar a
produir a tota Europa productes que ens faran falta. 

Després, una altra cosa que també crec que heu demanat, jo
també, és a dir, aquí, a Balears, es fan coses per agricultura,
nosaltres, com a cooperatives, tenim en marxa un projecte
europeu per fer una agricultura de precisió; és a dir, tenim dues
experimentacions, una en ametllers i l’altra en hivernacles,
perquè mitjançant aquesta agricultura de precisió et dugui a no
haver d’emprar tanta aigua, no haver d’emprar tant de “fitos”,
vull dir que el sector va fent coses, independentment que a certs
moments l’administració no acompanyi, seguim fent coses.

El tema de la Llei de la cadena, també consideram que és
importantíssim, vull dir, perquè realment ningú no vol produir
sota costs, el ministre també l’altre dia a la nostra assemblea
ens va dir que es posava en marxa, vull dir que això també tots
hem de saber que tota aquesta legislació és confosa, però que
esperam i desitjam que es posi en marxa, perquè, de fet, com a
cooperatives ja fa molta estona que la tenim.

També s’ha comentat i sobretot en el sector ramader, que la
gent abandona, sí, efectivament, el sector ramader és un sector
complicadíssim. I afortunadament el ministeri, per tot el que és
el sector ramader, tant extensiu, com de llet, bé, en el cas de
Menorca i en el cas de Mallorca, ja hi ha destinat, perquè de fet
ja ha cobrat, i ahir em varen comentar a Menorca que hi havia
una explotació que havia cobrat 11.000 euros. Vull això també
serà una injecció, i esperam que això també arribi a la
ramaderia extensiva que no sigui de llet, que sigui de carn,
perquè el sector de l’oví ho passa molt, molt, molt malament.

No sé si em deix qual cosa. En tot cas, si tu ho veus.

La Llei turística. A veure, a la Llei turística nosaltres vàrem
fer especial incidència, és clar que a nosaltres ens hagués
agradat que hi haguéssim afegit més percentatges i, com es
comentava, de fet, ja hi ha en el cas de Menorca, en el cas
d’Eivissa i en el cas de Mallorca, ja hi ha hotels que compren
producte d’aquí. Però aquestes companyies hoteleres, per dir-
ho de qualque manera, desconec el cas de Menorca, però en el
cas d’Eivissa i en el cas de Mallorca, és gent d’aquí. És a dir,
no són grans cadenes, són gent hotelers d’aquí, que demostren
una especial sensibilitat. Però, és clar, després ens queden
molts d’altres hotels que no, que no compren.

En aquest cas nosaltres demanàvem molt més a
l’administració. Però consideram que hem donat una passa molt
grossa, perquè era impensable que aquesta Llei turística pogués
reconèixer el sector agrari i ens donam per satisfets, entre
cometes, perquè, a més, sé que es farà una avaluació cada dos
anys i veurem realment què en pot sortir de tot això. Perquè, a
més, crec, i tots ho compartirem, entrar ara en massa
percentatges, en el sector també hem de ser realistes, ens hem
d’organitzar, tampoc no podem demanar massa per a després
no poder sortir.

Bé, crec que ara començarà el tema de modificar la Llei de
cooperatives, crec que és una passa important, perquè és una
llei que té els seus anyets i crec que és important adaptar-la als
temps que corren, perquè no hem d’oblidar que les
cooperatives som empreses, i com a empeses tenim tot un

seguit de demandes que esperam que en aquesta llei es
reconeguin.

Després també el tema de la Llei agrària. A veure, en el
tema de la Llei agrària, les cooperatives no vàrem quedar molt
satisfetes, perquè realment esperàvem que tengués un
reconeixement més potent de cara al sector cooperatiu. Però bé,
realment pensam que si això també pot resoldre a certes
explotacions, també els pot servir i els és útil, bé, endavant,
però les cooperatives en aquest cas..., realment teníem unes
altres demandes i unes altres expectatives que pensàvem que es
recollirien.

Respecte de la Direcció General de Sobirania Alimentària,
nosaltres ho vàrem acollir, la veritat, amb satisfacció, perquè
realment, vull dir, era una paraula que no empràvem molt, però
és que ara l’haurem d’emprar a Espanya, l’haurem d’emprar a
Europa, vull dir que s’ha de fer molta feina, queda molt per fer,
però també obrim camí de qualque manera... i esperam poder
reconèixer a un moment determinat i definir el producte local,
això ens du una feinada, però estam en tot això. Nosaltres
consideram bàsic la promoció del producte, i això, tant els
consells, com en aquest cas les diferents conselleries en fan.
Vull dir que això no deixa, que tenim una realitat i la realitat la
tenim i atravessam uns moments fotuts, fotuts per al sector.
Vull dir que això és evident.

Crec que qualcú ha comentat el tema de l’impost del
turisme sostenible. Nosaltres, l’impost de turisme sostenible, de
fet va anar molt bé en el seu moment, consideràvem que s’hi
havia de destinar un percentatge prou més elevat i també, doncs
escolta, durant la pandèmia es va suprimir, no ens va agradar,
però, bé, vàrem entendre que hi havia altres prioritats en aquell
moment, com eren els sanitaris. Però esperam i desitjam que es
torni posar en marxa aquesta comissió, que el sector agrari
pugui estar representat, que no hi està representant, també
tenim una sèrie de demandes i que s’hi destinin molts més
doblers. Mantenim el 80% del territori.

Referent, que ho ha comentat, a les plaques solars, sí que
tenim ajuts, sí, sí tenim ajuts, però en tot, tornam al mateix, la
burocràcia i la paperassa ens menja.

També, com a sector agrari, demanam un FOGAIBA amb
una dotació de personal suficient per poder tenir agilitat, es
troba a mínims, i això també dificulta moltíssim que els
expedients es resolguin.  

Et deix a tu el tema de la PAC i el que m’he deixat, que tu
ho veuràs? 

LA SRA. GERENT DE COOPERATIVES AGRO-
ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS (Maria
Francisca Parets Amengual):

D’acord. Ens heu comentat que facem una valoració quant
a tota la millora de la qualitat que es fa a través de les ADV i
les ADS, evidentment són instruments importants, però si
aquest instrument no va lligat a la comercialització del
producte, no té la seva eficiència. Per tant, nosaltres som molt
més partidaris que aquestes agrupacions estiguin vinculades a
cooperatives en què realment es fa després aquesta
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comercialització, que no siguin instruments els quals
simplement serveixen per cobrir un expedient i per cobrir un
programa sanitari determinat. Crec que hi ha d'haver aquestes
organitzacions, però si sempre estan vinculades a la producció
i a elaborar productes de qualitat, tenen molta més rellevància.

Quant al relleu generacional, és ver que n'hem parlat, però
vull destacar també que si aquest relleu generacional es fa amb
instruments col·lectius és molt més eficaç. I en el cas d'Eivissa,
tenim un exemple important, que és el cas de la Cooperativa
Ecofeixes, una cooperativa constituïda a l'any 2015, on, a
través del seu projecte, avança en la producció ecològica a
Eivissa; bàsicament una cooperativa feta i constituïda per
dones, quasi totes, i són generacions, són productores en què
s'ha perdut una generació, i amb això vull posar en valor també
el que es fa a la Cooperativa de Formentera, i, sobretot, al
consell insular. És a dir, si a Mallorca i a Menorca no es prenen
les iniciatives i es posen els instruments necessaris, hem vist
què ha passat a Eivissa i a Formentera durant una sèrie d'anys,
on l'activitat s'ha abandonat. I ara hem de recuperar aquesta
activitat, per tant, crec que és el moment. 

A Formentera la cooperativa és una de les més antigues
també, i allà als anys setanta es va deixar de tenir..., -perdó-, als
anys noranta va deixar de tenir activitat, i al final hem hagut de
recuperar aquesta organització, perquè realment és la manera
de donar resposta. I en el cas d'Eivissa tenim les cooperatives,
aquesta que us he parlat, on s'ha perdut una generació que no
s'ha dedicat a l'activitat agrària, en canvi, la tercera generació
doncs sí que l'ha recuperada i l'ha recuperada amb un projecte
col·lectiu i amb un projecte ecològic.

Quant a les ajudes de la PAC, bé, en aquests moments
segurament a finals de juny el ministre té coratge que realment
la Unió Europea aprovi la política agrària comuna. Realment és
una fita important que se’ns hagi reconegut com a regió
econòmicament, socioeconòmica, diferenciada de la resta de
l'Estat, perquè és ver que la nostra realitat és diferent. Però els
compromisos que haurem d'assumir com a sector per poder dur
a terme i per poder ser potencials beneficiaris, aquests requisits
de cada vegada són més importants, i un d’aquests és que aflori
realment l'activitat agrària, que això a nosaltres ja ens va bé, en
el sentit que tenim una activitat que no està aflorada com a
activitat agrària i el fet que, per cobrar ajudes se’t requereixi
tenir un mínim d'ingressos agraris farà que aquesta activitat
aflori. Nosaltres estam totalment d'acord amb això, però també
és ver que hi ha una part de beneficiaris que no podran cobrar
aquestes ajudes; simplement per la seva dimensió o pel tema
que no tenen aquests prous ingressos, sobretot aquells que s’hi
dediquen de manera parcial. 

Quant a les ajudes del FEADER, la veritat és que ens
preocupen, perquè és ver que tendrem més fons, però de cada
vegada el sector requereix més inversions i més especialitzades.
Per això hem demanat a la conselleria una priorització, perquè
és ver que els doblers seran els que seran, tendrem la quota
limitada, però hem de prioritzar. Per això nosaltres demanam
dins les nostres propostes que sempre es prioritzin aquells que
formen part d'un projecte col·lectiu comercial, perquè d'aquesta
manera es garanteix que aquest producte elaborat arribi al
consumidor final de manera organitzada i amb productes de

qualitat. És una de les coses que us hem comentat dins les
nostres propostes. 

Quant al tema dels recursos hídrics, si no tenim elements
per seguir produint, no podrem produir. I un d’aquests són els
recursos hídrics, és vera que som a una comunitat on és difícil
o és complicat poder tenir accés a l'aigua, però és que en
aquests moments ens trobam que fins i tot tenint accés a l'aigua,
aquesta aigua no està en condicions d’utilitzar-se per a
agricultura. I crec que s'ha de fer un esforç important des de les
administracions per conscienciar la societat i el sector hoteler
que aquestes aigües han de ser al final del procés que puguin
tornar entrar dins els circuits. I en aquest moment no és
possible, tenim moltes limitacions.

I no sé si em deix res més. Jerònima deies res més?

LA SRA. PRESIDENTA DE COOPERATIVES AGRO-
ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS (Jerònima
Bonafé i Ramis):
 

Sí, també volia comentar, que crec que ha estat la diputada,
que ha comentat el tema dels controls, és a dir, tenim un
problema que és que per produir a Europa tenim tota una sèrie
de requisits, com ja veiem a través de les diferents PAC, i
després tot el producte que entre de països tercers no estan
subjectes a aquestes exigències. Això és el que en diem la
reciprocitat; que s'ha intentat, per activa i per passiva, a
Brussel·les que tots els productes que venguessin de tercers
països fos obligatori acomplir també aquestes normes. Però en
això no hi ha hagut acord amb els països europeus i, és clar,
estam en desavantatge. Avui heu vist que ja 
passa ara i seguirà passant. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Parets i Sra. Bonafé. Ara, en torn de rèplica
dels grups parlamentaris, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies a les compareixents per les
explicacions. Ja ho he dit abans, un gust i un aprenentatge
escoltar-les.

El tema dels països tercers, el darrer que heu dit, coincidiu
també amb les organitzacions professionals agràries que varen
venir l'altre dia. 

Quant a la Llei turística, m'agradaria fer una reflexió. És
evident que la Llei turística no salvarà el sector primari, això és
una evidència, una constatació, no fa falta haver estudiar molt
enfora per veure-ho; ara, això sí, obri un camí molt interessant,
obri un camí de col·laboració entre sectors, s'havien donat
sempre l'esquena aquests dos sectors, i ara obri un camí de
col·laboració, un camí de col·laboració que no dependrà de la
bona voluntat del comprador, és a dir, de l’hoteler, perquè hi ha
una obligació. Per tant, és una passa endavant quilomètrica que
no s'havia fet mai, que no s'havia fet mai a cap lloc del món,
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diria jo. Per tant, és una passa endavant a valorar, a posar en
valor.

Evidentment no salvarem el sector primari, no el salvarem
amb aquesta ni amb una actuació concreta, necessitam moltes
actuacions, perquè per salvar el sector primari hem parlat
d'aigua, hem parlat d'infraestructures com els escorxadors, hem
parlat de relleu generacional, hem parlat de qualitat del
producte, hem parlat de comercialització, hem parlat de
sobirania alimentària, hem parlat de moltes coses, i és la suma
de totes aquestes coses que fara que el sector primari segueixi
endavant. 

Per tant, tenguem un país cultivat, un país que tengui
producció agroalimentària, un país que produeixi aliments per
a la seva població, que, al final, és l'objectiu del sector primari,
la producció d'aliments. I ho hem dit moltes vegades a aquesta
comissió.

I passant a la producció d'aliments i a la sobirania
alimentària, és clar, vincular cooperativisme amb producte
local i amb sobirania alimentària és, per dir-ho de qualque
manera, el cercle perfecte, és tancar el cercle. Per què? Perquè
el cooperativisme, com hem dit abans, és l'empoderament, la
democratització del treball, de la producció i, a més a més,
sempre ha anat vinculat a qualitat, a qualitat del producte, a
qualitat de la formació, a qualitat del treball que ofereix, de
l’ocupació, etc., al repartiment de la riquesa. 

Per tant, vincular cooperativisme amb sobirania alimentària,
amb producte local, nosaltres entenem que és la clau, és pegar
en el clau, la clau de l'èxit de l'agricultura de la pagesia de les
Illes Balears passa per aquesta vinculació, per tancar aquest
cercle, perquè ens dona arrelament al territori, qualitat en
l’ocupació i qualitat en el producte. I, a més a més, ens dona
coneixement de la pagesia, el know how aquest que e perd de
la pagesia, això és el que ens dona el cooperativisme i la
sobirania alimentària.

Per tant, crec que seria interessant que, tant des del
cooperativisme, com des de les organitzacions agràries, com
des de l'administració pública, hi hagués aquest diàleg que ens
conduís cap a això.

És clar, quan el Sr. Méndez parla de l'exportació d’ametlles
cap a la Xina, què fem? Duim ametlles de Califòrnia a Mallorca
i ens en duim les ametlles de Mallorca a la Xina? 
El que hem de fer és que augmenti el consum de producte local
en el propi país, i des del propi país es posi en valor el producte
local. El que no pot ser és que enviem producte a fora i que ens
arribi un producte similar, aquí, de fora. Això és que no, no és
una qüestió de... ja no només és una qüestió de petjada de
carboni, és una qüestió d'intel·ligència econòmica, perquè ens
entenguem. Si tenim 16 milions de visitants, aprofitem aquests
16 milions de visitants, i oferim-los, no les nostres ametlles: les
nostres ametlles, els nostres mens i tot el que sigui possible.

Ja acab. El que ens donarà un país cultivat, un país que
produeixi aliments per a la població és que de cada vegada el
producte que puguin fer les explotacions agràries, sigui més
apreciat -per tant, sigui de més qualitat- i arribi al màxim de

mercat possible. I això només serà possible si ho fem de forma
col·lectiva, de forma cooperativa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, quan m'he referit a la
Llei turística, ho he fet en base a aquest titular del diari d'ahir:
“Los payeses ecológicos critican su exclusión en el debate de
la Llei turística”. Col·laboració entre els sectors? No ho sé, de
moment, els pagesos ecològics, grans cooperativistes, han
quedat fora, jo m'hi he referit en aquest sentit.

I moltes gràcies, Sra. Bonafè, per les explicacions que ens
ha donat. I, efectivament, és necessari que els pagesos de
Balears, dit d'una manera o de l'altra, tenguin els mateixos drets
que els de la península, o sigui, quan puguin produir i quan
puguin competir en igualtat de condicions que els de la
península, cosa que ara no succeeix, amb la dificultat que els
pagesos i ramaders no poden aturar la seva activitat, és a dir,
han de donar menjar cada dia al bestiar, han de seguir sembrant
també cada dia, etc.

Les Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, dia 20 de
març, i ho dic perquè coincidim, van assistir a la manifestació
en defensa del món rural Juntos por el campo. Vostès van dir:
“Es necesario sensibilizar a las administraciones y a la
sociedad, porque no se podrán llevar a cabo los cambios que
se exigen, que ponen en peligro la competitividad y la
supervivencia de las explotaciones”, i des del Partit Popular hi
estam totalment d'acord. 

Valoram i tenim en compte el paper de les cooperatives
agroalimentàries, també les cooperatives de segon grau i les
societats agràries en transformació, amb iniciatives
emblemàtiques, com per exemple, Coinga i la Cooperativa del
Camp a Menorca, AgroMallorca, Camp Mallorquí i
ILLACAMP a Mallorca, i també Agroeivissa i Ecofeixes, que
ho esmentava vostè abans, a Eivissa.

Per açò, Sra. Bonafé, Sra. Parets, els demanam des del
Partit Popular que siguin reivindicatius davant totes les
administracions, començant per la Conselleria d'Agricultura
que a mi, em sap greu dir-li-ho, però no és cap exemple a
seguir en favor de l'agricultura i la ramaderia a les nostres illes.
I jo vull insistir en l’incompliment de la nova llei de cadena
alimentària, que es va aprovar el desembre, però que no ha
evitat vendre a pèrdues, no ha evitat vendre a pèrdues!

Per tant, és una qüestió molt preocupant, perquè sense
pagesos i sense pescadors, no hi ha producte local, per molt que
ens diguin, i sense producte local no hi ha sobirania alimentària
a Balears.
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Per tant, per acabar, des del Partit Popular ens posam a la
seva disposició i, si els podem ajudar a seguir endavant a favor
del sector agrícola, ramader, li puc dir que ho farem, encantats.

De ver, moltes gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Creo que hay que agradecer el lenguaje
que han empleado, el tono -además-, se ha explicado por
vuestra parte todo muy bien, y creo que si ya teníamos un
diagnóstico bastante certero, ayuda mucho más escuchar. Ha
habido una cosa que ha comentado y creo que es muy certera,
es: si comemos cuatro veces al día, ¿por qué precisamente el
sector que alimenta a la población, está tan mal?

Entonces, yo sí que me quiero ir a la reflexión de fondo, a
lo mejor el modelo económico empleado -que luego algunos
partidos tanto defienden-, o a lo mejor cuando se debatió en el
Congreso la Ley de cadena alimentaria, y VOX y PP votaron
en contra, cuando precisamente lo que se quería era que no se
vendiese a pérdidas, a lo mejor hay que replantearse todo el
sistema en sí de cómo entendemos.

Yo, por ejemplo, soy una persona que viene del mundo
tecnológico, yo soy informático, a mí cuando llegué a este
Parlamento, y algo tan importante como es la producción de
alimentos, ver que iba a pérdidas y que, si no tenía ayudas
directamente no podría estar, y como digo, la línea es hacia la
baja..., choca mucho, porque ni siquiera es lógico ni coherente
que ocurra, pero yo creo que sí que toca reflexionar bien que a
lo mejor hay que empezar a arreglar problemáticas que son
estructurales. Y, como bien han apuntado, y se ha dicho, lleva
ocurriendo desde hace décadas.

Entonces, yo espero que ahora todo lo que se ha visto que
no podemos depender absolutamente de todo del exterior, sí
que haga reflexionar que hay que proteger lo nuestro.

En ese sentido creo que, aunque lo ha hecho con buena
intención, lo de la exportación a China, si estamos hablando de
que no somos capaces ni siquiera de producir para aquí, lo que
queremos es que la gente de aquí consuma y compre y se pueda
abastecer con esa soberanía alimentaria de que hablamos, no
estamos en condiciones de estar hablando de si exportamos a
China o no. Creo que primero tenemos que garantizar el
suministro aquí, fortalecer y tener muy claro qué es un sector
estratégico; un sector que da alimento a la población es que es
estratégico y vital. Es como cuando tenemos los debates de la
energía, que yo, una y otra vez, siempre digo lo estratégico y
vital que es la energía para un país, pues el sector primario
todavía más, o parecido.

Entonces, en ese sentido, sí que quiero hacer la reflexión de
que choca mucho, que si se come cuatro veces al día o más,
precisamente quien lo produce no esté teniendo los beneficios
que tendría que tener, y muchas cadenas grandes son

multimillonarias y habría que revisar bien, estructuralmente,
qué ocurre. 

Y, la Ley de cadena alimentaria, yo creo que -como todo-
es mejorable, pero que sí que hay que hacer hincapié en
conseguir que se mejore la situación.

En ese sentido, ya acabo, no quiero extenderme más,
agradecer muchísimo que hayan venido, creo que es muy
necesario. De hecho, la iniciativa de Joan Mas, de que
pudieseis venir, es muy buena idea y creo que aplicarla a más
sectores porque enriquece mucho el debate de este parlamento.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo sólo quería reiterar el
agradecimiento a las ponentes puesto que, además, cada día
creo más que la política tiene muy poco que aportar al sector
primario y, sin embargo, creo que el cooperativismo, desde que
gozamos de gobiernos de coalición, tienen mucho que explicar
a la política, porque estamos practicando una política muy
cooperativa...

(Remor de veus)

Así que creo que no sólo tenemos que aprender de ustedes
en su tema, sino que también tenemos mucho que aprender de
ustedes en el nuestro.

Gracias de nuevo, señoras. Gracias, Sra. Presidenta, he
terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias Presidenta. Simplemente para terminar quería
expresar algunas conclusiones. Nosotros creemos que es
necesario que los consumidores puedan elegir el producto que
quieren comprar y para ello la indicación del origen debería
estar perfectamente visible en los lineales del supermercado,
exactamente igual que lo está el precio.

Si la Dirección General de Soberanía Alimentaria ni
siquiera ha sido capaz de conseguir eso, entones no está
sirviendo para la finalidad para la que fue creada. 

En cuanto a lo que hemos hablado de Europa, los lobbies de
presión ecologistas en Europa están matando a los agricultores
y a los ganaderos, y eso es una realidad. Nosotros no nos
resignamos y esperamos que podamos muy pronto cambiar las
cosas. 
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Creemos que es importante y vital levantarse de una vez y
romper con lo políticamente correcto. Es incorrecto decir que
los lobbies ecologistas están dañando al sector, pero es la
realidad y hay que decirlo, porque no tenemos que ver gigantes
donde solo hay molinos, y los poderosos muchas veces parecen
gigantes solo porque los contemplamos de rodillas y ya va
siendo hora de ponerse en pie. 

En cuanto a la gestión de aquí, de Baleares, me decía usted
que sí que ya tienen ayudas para las placas, sí, las ayudas que
da Industria que les da a todo el mundo, no hay una ayuda
específica desde Agricultura, es a lo que yo me refería, yo
hablo de agricultura porque, claro, evidentemente el sector está
en desventaja con respecto a otros sectores. Por ahí va mi
pregunta y lamento no haberla expresado correctamente.

También yo me preguntaría ¿por qué no disponemos de un
departamento de sanidad vegetal eficiente, por qué no tenemos
una IRFAP que investigue? La consejería parece que está
dormida, ¿qué línea de investigación tiene? Al final, todo recae
sobre el sector privado y la consejería luego va a hacerse la
foto. 

En fin, son muchas cuestiones que dejamos en el aire y que
esperamos poder seguir debatiendo y que espero que ustedes
puedan volver más adelante y nos sigan informando de cómo
ven el sector y de cuáles son sus propuestas para poderlo
mejorar, porque desde luego nuestra intención, por supuesto
somos críticos con el Gobierno actual, estamos en la oposición,
y todo lo que consideramos que no funciona lo manifestamos,
pero nuestra intención última es salvar el campo de Baleares,
salvar las tradiciones, como muy bien han dicho ustedes en su
primera intervención, salvar el mundo rural y sobre todo
defender este sector que es estratégico para la vida humana. 

Por tanto, muchas gracias y bienvenidas de nuevo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu. Agrair-los la
presència, també la valoració que han fet de Formentera, la
veritat és que coincidim, esperem que es pugui repetir aquesta
experiència que és fa allà. I bé, realment veuen en primera
persona les ganes que tenen alguns grups de crispació i de
l’èpica, d’aixecar-se dels genolls perquè és necessari...  Jo no
compartesc aquesta expressió, crec que el diàleg és una..., sí
que estic d'acord amb el Sr. Méndez, el diàleg del
cooperativisme és necessari, que ens traslladin les seves
demandes per poder arribar a punts d'acord, que es veu que de
vegades no s’arribem a punts d’acord per molts de motius, no
només pels lobbies, sinó perquè la gent té opinions diferents i
de vegades no s'arriba a acords, hi ha divorcis, per això hi ha
una llei del divorci, perquè hi ha divorcis, les parelles es
trenquen, uns arribin a acords..., llavors si no s'ha pogut arribar
a un acord en la reciprocitat que han parlat, totalment d'acord

que hauria de ser recíproc, però no s’hi ha arribat. Esperem que
més aviat s’hi pugui arribar i s’aconsegueixi. 

També en el tema de les plaques fotovoltaiques, sí, pot ser
que no hi hagi una línia, la pregunta que jo em faig és: quan el
camps s’està morint (...) ajudes, això ve d’algun lloc, aquests
sous venen d’un pressupost, quan no es dona suport al
pressupost després ens demanen moltes coses per els
pressuposts s'han de suportar per les forces, per poder tenir
també que aquells els arribin. Si no hi ha pressuposts no es
poden subvencionar plaques fotovoltaiques ni es poden fer
ajudes al camp, és una qüestió també de lògica parlamentària
i democràtica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, presidenta, seré breu. Primer de tot, una
altra vegada vull reiterar les gràcies no només per venir, sinó
per tota la feina que es fa des de les cooperatives. Ho heu
explicat i bé, des del nostre grup volem fer aquest agraïment,
sou centenaris i, bé, gràcies per aconseguir que l'assignació de
les ajudes sigui més eficient, gràcies per mantenir arrelada en
el nostre territori l'activitat agrària, el paisatge, per mantenir les
persones que estimen la nostra biodiversitat, per mantenir la
terra i les nostres tradicions.

Està clar que es fan coses i de vegades hem d'anar alerta
amb aquests falsos salvadors o aquells que exigeixen molt, però
que després, quan tenen l’oportunitat de canviar les coses, no
fan suficient perquè així sigui i de vegades fins i tot posen
problemes.

Per tant, nosaltres volem aquí posar-nos com a grup
parlamentari disposat a col·laborar amb tota la vostra activitat,
perquè el camp sigui sostenible de manera econòmica i social,
perquè el sector pugui avançar i pugui afrontar els reptes de
futur amb les millors condicions possibles. 

Per tant, nosaltres estam a la vostra disposició, volem
agrair-vos i volem també que traslladeu a tots els productors
que formen part de la vostra cooperativa l’agraïment per la seva
feina incansable, sabem que la feina en el camp no és fàcil, i
simplement donar-vos suport en totes les polítiques, les
propostes i les iniciatives que feu des de la igualtat, perquè la
igualtat sigui una realitat a l'àmbit cooperativista, passant per
totes les propostes que ens pugueu fer arribar.

Per tant, gràcies i benvingudes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ara en torn de contrarèplica una
de vosaltres té la paraula, la Sra. Bonafé.
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LA SRA. PRESIDENTA DE COOPERATIVES AGRO-
ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS (Jerònima
Bonafé i Ramis):

Bé, nosaltres, la veritat és que us volem agrair la
participació de tots els grups polítics, ha estat molt interessant
escoltar-vos, jo no sé si us hem servit, us hem donat resposta al
que heu demanat, però realment volem dir-vos que ha estat un
plaer, veníem amb molt por perquè no sabíem això del
Parlament què era, però, bé, estam encantades, i el sector
cooperatiu en voler torna.

És més, nosaltres us citam a termini perquè visiteu, sobretot
per als que coneixeu només un sector, que visiteu cooperatives
nostres, estam a la a vostra disposició, fem les visites que
vulgueu, perquè crec que no hem d'oblidar que les cooperatives
l'any passat varen facturar 100 milions d'euros, entre totes; vull
dir que tenim un potencial econòmic i, com he dit abans, un
col·lectiu, una base social també considerable.

I jo només, la darrera petició a tots els grups polítics, que a
un moment determinat teniu o tendreu responsabilitats de
legislar, que no us oblideu del sector cooperatiu, per favor, que
hem tengut mancances en aquesta comunitat autònoma, de
moment puntuals, que se’ns ha donat l'esquena al sector
cooperatiu i jo per això us dic que m'agradaria que els que no
ho coneixeu ho poguéssiu conèixer.

I moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, volem agrair a la Sra. Jenònima Bonafé i
a la Sra. Francisca Parets les seves explicacions, han estat molt
interessants i molt productives, i aprofit també per agrair a la
responsable de premsa d'UCABAL que també ens ha
acompanyat durant tota la sessió, la Sra. Irene Viseras.

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

Bon dia a tothom.
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