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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. En primer lloc, deman
si hi ha substitucions.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Eberhard Grosske substitueix Margalida Thomàs.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4352/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a impuls al movimetn
associatiu del sector agrari de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l'ordre del dia és una proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
impuls al moviment associatiu del sector agrari de les Illes
Balears. Per defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Ramon
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta nostra és una societat
desvertebrada, és una qüestió clara per fer un seguiment sobre
com es mou el teixit associatiu a la nostra comunitat autònoma
i, fins i tot, a nivell de l'Estat, però la manca de vertebració de
la societat civil en el sector agrari és precisament més clara i 's
un dels dèficits que impedeixen que es modernitzin les
estructures agràries i els propis sistemes de protecció. El paper
que han jugat les organitzacions agràries en altres estats de la
Unió Europea i fins i tot en altres comunitats autònomes
mostren que és importantíssim a l'hora de jugar en aquest
aspecte.

A la nostra comunitat, el fet que siguin febles les
organitzacions professionals agràries i la majoria de les
associacions que tenen a veure amb el sector primari és un fet
negatiu per al sector, i nosaltres entenem que l'Administració ha
de dur a terme actuacions per fomentar l'associacionisme, des
de l'Estat es fa així amb les organitzacions sindicals, el propi
Govern de la Comunitat Autònoma ho fa a través de partides
que té Presidència del Govern destinades a fomentar
l'associacionisme.

En el sector agrari, amb uns problemes de comunicació per
un fet evident, la dispersió del mateix sector, amb un nivell
d'envelliment de la població agrària que fa que prop del 60%
dels agricultors tenguin més de 65 anys, i amb un teixit
associatiu encara més  feble, és més necessari que mai que
l'Administració hi jugui un paper fort en el foment
d'associacionisme. S'ha de dir, en aquest sentit, que quan en el
seu moment es va elaborar el Llibre Verd de l'Agricultura a les
Illes Balears, un dels elements amb què, quan es produïa el
debat en el Parlament sobre el seu contingut, què tothom estava
d'acord era la necessitat de reforçar aquest teixit associatiu per
fer-li jugar el paper que li pertoca dins l'elaboració de la política
agrària i, fins i tot, el paper de modernització del propi sector.

Aquesta política, que en un moment determinat es va dur
a terme des de la Conselleria d'Agricultura, ha desaparegut
en aquest moment, segurament, entre altres coses, pel fet
que s'han produït enfrontaments clars dins el Consell Agrari.
Totes les senyores i els senyors diputats recordaran el debat
que vàrem tenir la setmana passada sobre la necessitat de
reforçar el funcionament del Consell Agrari com a òrgan de
participació del sector, dels elements organitzats del sector
agrari, i podem veure així que, per exemple, l'any 1995, els
sindicats amb un pes, com la Unió de Pagesos de Menorca,
varen rebre sols ajuda del Govern de les Illes Balears per
valor de 600.000 pessetes; AGRAME, també una entitat
sindical, una organització sindical, de l'illa de Menorca,
378.000 pessetes; Unió de Pagesos de Mallorca, 1.758.000,
i FAGME, (...) de Menorca, 723.000; quantitats que són
realment pobres per donar resposta a aquest intent real o a
aquesta política real de fomentar l'associacionisme agrari.

Però n'hi ha més, en el seu moment, des del Govern de
la Comunitat Autònoma es va apostar de forma, com a
mínim, més decidida, en favor del moviment cooperativista
de les Illes Balears i amb el patrocini o amb el suport del
Govern de la Comunitat Autònoma concretament de la
Conselleria d'Agricultura, es va promoure la creació de la
Unió de Cooperatives Agràries de Balears o de la Unió de
Cooperatives de Menorca (UCABAL i UCAME), unes
entitats que hi han jugat un paper molt important en els
darrers anys i que, a partir d'una situació de diferències
clares de plantejaments d'aquestes entitats cooperativistes i
del Govern de la Comunitat Autònoma respecte de la
política agrària que s'havia d'impulsar, s'ha produït una
aturada sistemàtica, calculada, des del Govern de la
Comunitat Autònoma respecte del suport que rebien
aquestes entitats, i aquí sí que ningú no pot dubtar del paper
que hi ha de jugar la Unió de Cooperatives Agràries de
Balears, la Unió de Cooperatives Agràries de Menorca, a
l'hora de dur a terme les tasques per modernitzar el sector,
des del punt de vista que determinades sortides a problemes
que té plantejats el sector agrari sols es poden plantejar
d'una forma col•lectiva, i precisament aquí el
cooperativisme de segon grau juga un paper decisiu,
definitiu, o bé des de el propi fet que es comptava amb
l'existència d'aaquesta unió de cooperatives o d'aquestes
entitats associatives amb un veu autoritzada, representativa
d'un sector que no només tenia el suport i la participació
activa d'una quantitat importantíssima d'agricultors, sinó un
pes econòmic també des del moment en què jugava un
paper important a l'hora d'adquisició, col•lectiva també, de
subministrament, més que de producció.



ECONOMIA /  Núm. 17 / 10 d'octubre del 1996 283

Per açò, la nostra proposició no de llei intenta instar el
Govern perquè es corregeixi aquesta política; instam el Govern
a donar un fort impuls al moviment associatiu del sector agrari
i un suport especial a les organitzacions professionals agràries
implantades a cada illa, aquí sí que crec important definir-ho,
perquè hi ha sindicats agraris que són només d'àmbit insular,
només estan implantats a una illa; igualment, proposam instar
el Govern a reforçar la col•laboració amb el moviment
cooperatiu del sector agrari de Balears a través de l'increment
en la concessió d'ajuts per al funcionament de les entitats
associatives de segon grau. Aquí vull aclarir que hi han línies
d'ajut per a capitalització de cooperatives, de moviments
associatius cooperativistes, però que els ajuts que la Comunitat
Autònoma es va comprometre a aportar per fer possible el
funcionament d'aquestes entitats cooperatives és el que va
desaparèixer i és el que ha minat per davall les capacitats
organitzatives de funcionament d'aquestes entitats. Per tant, per
dur a terme els dos punts anteriors, el Govern inclourà una
partida pressupostària que, com a mínim hauria de duplicar la
partida que enguany ha destinat a aquest objectiu.

Com poden veure, és aquesta una proposició no de llei que
té un objectiu claríssim. Crec que hauria de ser aprovada per la
unanimitat dels membres d'aquesta comissió, des del punt de
vista, claríssim també, que connecta amb aquelles coses que va
afirmar el conseller d'Agricultura, el nou conseller d'Agricutura,
quan a la seva primera compareixença afirmava que s'havia de
reforçar el moviment associatiu, el cooperativista, a nivell de les
Illes, i fins i tot plantejava un element nou fins ara, com a
plantejament fet des del Govern, quan afirmava que aquest
moviment cooperativista havia de plantejar-se no només la
compra en comú de  productes de matèries primeres, sinó
també, i a açò donava molta importància, sinó plantejar-se la
producció en comú, la utilització de maquinària en comú i la
producció en comú, coses fins ara totalment impensables des
del punt de vista dels governs anteriors d'aquesta comunitat
autònoma.

El paper que han de jugat els sindicats agraris, tot el
moviment associatiu i també el moviment cooperativista a les
Illes Balears dins el sector primari exigeix un canvi d'orientació
de la política del Govern a aquest respecte, i aquest és l'objectiu
de la proposició no de llei, que el Govern aposti decididament
per donar-li un suport efectiu i que açò impliqui la dotació
econòmica de les partides suficients com per fer front a aquesta
política. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi volen intervenir? Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull expressar el
suport del nostre grup a aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari Nacionalista. Jo crec que tothom és conscient que
el sector agrari a les Illes Balears és un sector en lluita per la
pròpia supervivència, és un sector que ha de dur endavant una
tasca importantíssima d'adaptació a noves circumstàncies, que
s'enfronta a una administració que, en el seu cas, té un pes
específic molt més important que en altres sectors econòmics,
com és l'administració europea i que, en definitiva, serà un
sector incapaç de dur endavant aquesta tasca d'adaptació a les
noves circumstàncies i aquesta lluita per la seva pròpia
supervivència, si no és des de l'associacionisme i des de la
cooperació entre els propietaris i entre les diferents explotacions
agràries de la nostra comunitat. Des d'aquest punt de vista,
nosaltres pensam que si l'associacionisme i el suport al
cooperativisme ha de ser un eix clar de la política del Govern,

en el cas del sector agrari és encara més palesa la seva
importància estratègica.

En aquest sentit, per tant, donarem suport a aquesta
iniciativa, més encara si tenim en compte que tal com es
denuncia a l'exposició de motius, el suport que estan rebent
per part del Govern és un suport simbòlic, des del punt de
vista econòmic, des del punt de vista quantitatiu i,
francament, un greuge comparatiu respecte d'altres
iniciatives socials o d'altres sectors econòmics. Insistesc, per
tant, que el nostre suport és total a la proposició no de llei
presentada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Hem insistit en diferents ocasions
en aquest parlament en la necessitat d'aquest diàleg
continuat amb les organitzacions agràries, i en el mateix
sentit ja ens vàrem pronunciar en el tema del Consell Agrari
i la seva potenciació per part de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria. I tal com ja vàrem manifestar a la
compareixença del passat 2 d'octubre, el suport s'ha de
completar amb la corresponent partida pressupostària.

La Unió de Cooperatives Agràries de Balears
(UCABAL), per posar-ne un exemple significatiu, que va
rebre de l'anterior Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca sobre quatre milions de pessetes l'any 1993, es
traduïren en zero pessetes l'any 1994 i 3,2 milions de
pessetes l'any 95, quantitats totalment insuficients, si
pensam eh el pes que té i en l'esforç de modernització, en
l'esforç de rejoveniment del sector que, en definitiva, ha de
ser el motor d'aquest sector agrari que tots volem potenciar.
Per tant, el nostre suport a aquesta proposició no de llei de
foment de l'associacionisme agrari i el compromís d'aquest
ajut financer important per al seu funcionament. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax i Dolz del
Castellar.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En principio, de la lectura de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista-
PSM, cabe reseñar ciertas circunstancias. En  los antecedentes
dice que (..) de los agricultores son mayores de 65 años. A ver,
el Sr. Orfila, o el proponente, habrá contado con los que están
jubilados, porque con 65 años la gente se retira del campo,
además, hay estadísticas que los que están en activo son
bastante más jóvenes; en segundo lugar, dice que el Parlamento
de les Illes Balears insta a dar un fuerte impulso al movimiento
asociativo del sector agrario de las Islas Balearse. Hay que
recordar que desde el año 1989, por iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular y del Gobierno en aquella época, cuyo
conseller en aquel entonces era el Sr. Morey y presidente el Sr.
Cañellas, hicieron una gran labor porque sacaron la Orden 8911,
en la cual se dice que era preciso,  sin duda, mantener unas
asociaciones que dejen sentir en su opinión y fuero en cuanto a
la exigencia agrobalear; más abajo dice que es necesario
fomentar; o sea, consideramos a partir del 89, después ha
habido algunas modificaciones a esta orden, para la
incorporación de ayudas al sector respectivo y de unión de
cooperativas.

También el señor proponente dice que el Parlament insta al
Govern balear a reforzar la colaboración con el movimiento
cooperativo. Ya le digo, desde la Orden 11, 1983, de día 1 de
junio del 95, el artículo primero ya dice, lo leo textualmente:
"Existe una línea de ayudas a las asociaciones profesionales
agrarias y a uniones o federaciones de cooperativas agrarias
para la realización de actividades programadas que tengan como
finalidad alguna de las que a continuación se enumeran:
desarrollo de funciones, realizar un actividad (...), etc." Me
sorprende, en este sentido, que el grupo proponente diga que el
Gobierno balear no está aportando dineros a los movimientos
asociativos.

Por todo lo anterior, consideramos que el Gobierno está
realizando una labor de apoyo y ayuda al sector agrario en
temas asociacionistas y cooperativistas muy interesante. Por lo
tanto, en principio, votaremos en contra de esta proposición no
de ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, SR. Diputat. Sr. Orfila, té la paraula en
contrarèplica.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sembla que s'ha acabat la bona ratxa
i que a partir d'ara el PP recuperarà les seves essències i el seu
estil tradicional; l'expressió del Sr. Pax ha estat claríssima quan
fins i tot s'ha permès recordar la gran labor de potenciació del
moviment associatiu agrari i cooperativista del Sr. Cañellas, la
qual cosa, evidentment, ens ha sorprès perquè aquesta faceta no
la hi coneixíem, el coneixíem més per la seva relació amb
fundacions que no amb cooperatives.

En primer lloc, vull agrair el suport als grups d'Esquerra
Unida i Socialista, el qual esperava, d'altra banda, al
contingut d'aquesta proposició no de llei, i recordar al Sr.
Pax i al Grup Popular que la política erràtica, poc estable, és
la que més mal produeix a qualsevol sector, emperò
especialment al sector agrari, i d'açò hem tingut ocasió de
parlar fent referència a diferents elements de la política que
el Govern impulsa pel que fa a aquest sector, per exemple,
les assegurances agràries. No pot ser que tres anys el
Govern subvencioni les primers de les assegurances agràries
i que després decideixi, amb una actitud caparruda, que
deixarà de donar suport a aquesta política dos anys per, el
tercer, tornar-hi a impulsar-la. I ho han reconegut diferents
consellers en aquesta mateixa comissió, ha reconegut que és
una política incorrecta que es produeixin aquestes bandades
a l'hora d'impulsar determinats elements, determinades
actuacions, i el mateix succeeix respecte d'aquetes
polítiques, de la política de suport a l'associacionisme. En
un moment determinat, jo he de recordar les paraules,
perquè surten a un Diari de Sessions, del Sr. Morey, qui en
un moment determinat afirmava que sense el que és l'espina
dorsal, hi utilitzava aquestes paraules, del sector agrari que
és l'associacionisme i, concretament, el moviment
cooperativista, no es pot realitzar la revolució verda que en
aquell moment semblava que preconitzava el Govern de la
Comunitat Autònoma a partir de l'edició del Llibre Verd de
l'Agricultura de la Comunitat Autònoma.

Hi ha hagut una política erràtica respecte del suport al
sector, al moviment associatiu agrari, i al moviment
cooperativista, també; uns anys s'ha privat d'ajuts de la
Comunitat Autònoma aquesta política, se'ls ha privat
d'aquests ajuts, que els eren vitals per sobreviure, en canvi,
altres anys hi ha hagut una actuació que podríem considerar
tímida, però real, efectiva. Aquesta actitud, aquesta política
erràtica, poc estable, crea inseguretat i desconcerta el sector,
i en aquest sentit, entenem nosaltres, que l'actitud és
negativa.

Per tant, hem de reclamar un canvi d'actitud per part del
Govern. Han de reconèixer, senyors i senyors diputats, que
una entitat del pes associatiu com és Unió de Pagesos de
Menorca rebi tot l'any 1995 600.000 pessetes d'ajut de la
Conselleria d'Agricultura, que destina més de 20 milions de
pessetes a publicitat cada any, és, com a mínim, poc lògic
i poc oportú. Per tant, en aquest sentit, hem de lamenta que
el Grup Popular no doni suport a la nostra proposició no de
llei i, en qualsevol cas, hem d'interpretar que açò voldrà dir
que seguiran aquesta mateixa política, que resultarà
negativa per a tot el sector. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diputat, vol la paraula? Pel
Grup Popular, té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En principio, tengo que recordar que
una manifestación que ha hecho el Sr. Orfila sobre los seguros
agrarios, hablando de dos años sin seguro, tres años con seguro,
pues fue iniciativa del Gobierno balear, por supuesto. En enero
del 95 hubo una deficiencia presupuestaria, se quitaron los
seguros, y en el año 96 ya están otra vez incorporados los
seguros.

Antes no he dicho, pero de todas formas ahora los diré, más
o menos los datos económicos que han venido recibiendo las
organizaciones profesionales agrarias del año 88 hasta el 95. No
quiero decir año por año, pero, en total, son 56 millones de
pesetas, las asociaciones profesionales agrarias, y UCABAL, 50
millones de pesetas, en ocho años, con una media de 1,7
millones de pesetas cada año. Siguiendo la estadística, dice que
en el año 93 una baja muy importante y en el 94 también, pero
es que resulta que las organizaciones profesionales agrarias y la
Unión de cooperativas agrarias, a través de unos fondos para el
desarrollo de cursos, manejaron un dinero, les voy a decir que
son 115 millones de pesetas en formación..., en las
organizaciones profesionales agrarias, y la Unió de cooperativas
agrarias, 58; de estos dineros, se quedaban un porcentaje,
precisamente, los años 92 y 93, que es una posible bajada en las
aludidas económicas directamente a estas organizaciones. Pues,
las opas manejaron 33 millones el 92, 58 millones y pico el 93,
que hacen un total de 91 millones con su correspondiente
porcentaje de autofinanciación, que el Sr. Orfila conocerá, y la
Unión de Cooperativas de Baleares movió alrededor de 56
millones de pesetas, por supuesto, se quedaron un porcentaje
que sirve para gastos de funcionamiento.

Nada más Sr. Presidente. Reiteramos que no apoyaremos
esta proposición  no de ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li donaré mig minut, només, Sr.
Diputat. SR. Orfila, mig minut.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Si no, no acabarem.

EL SR. ORFILA I PONS:

Trenta segons, Sr. President.

Sr. President, és vostè qui dóna la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Mig minut.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Simplement diré dues qüestions,
que algú del Grup Popular vulgui retreure a les
organitzacions agràries de les Illes Balears la feina
encomiable que han dut a terme de fer una tasca que
corresponia a la pròpia Administració de les Illes Balears,
de foment de la formació dels agricultors, em sembla fora
de lloc; és cert que les organitzacions professionals agràries
de les Illes han manejat una quantitat important de doblers
públics per promoure aquests cursos de formació, emperò
en aquesta labor han substituït el govern, que era incapaç de
dur a terme moltes vegades aquests actuacions. Per tant, no
es pot parlar..., i és com a mínim problemàtic pensar
l'afirmació que ha fet el Sr. Pax, que es quedaven
percentatges respecte del finançament d'aquests cursos.

I simplement, una altra qüestió que el Sr. Pax ha
plantejat en el seu moment, quan he parlat de l'edat mitjana
dels agricultors de les Illes Balears, m'he basat en una
resposta del conseller d'Agricultura. Si vostè diu que és
incerta, hauré de considerar el conseller d'Agricultura
mentider? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Diputat, no li puc donar la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Mig minut.

EL SR. PRESIDENT:

és que ha consumit el de tots dos. No, no li puc donar la
paraula.

Passarem a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei?.

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT: 

Resultat de la votació: Vots a favor, 7; en contra, 9.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aqueixa proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4382/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a supressió de la
revista Solcs i Ones de la Conselleria d'Agricultura.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a supressió de la publicitat de la revista Solcs i Ones de
la Conselleria d'Agricultura. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Coneixen, senyores i senyors
diputats, el contingut de la revista Solcs i Ones, que edita la
Conselleria d'Agricultura?, la coneixen? Jo crec que, si no, val
la pena que s'hi entretenguin, a fullejar-la per veure-n el
contingut.

Mirin, el pressupost de confecció i edició d'aquesta revista
editada per la Conselleria d'Agricultura va ser, l'any 94, de 6
milions de pessetes; l'any 1995, 6.300.000. Se'n tiren 2.000
exemplars per cada un dels cinc números que s'editen cada any,
però podria ser fins i tot justificable si el contingut de la revista
respongués a les necessitats del sector agrari. Aquest diputat va
demanar al conseller d'Agricultura, en una pregunta amb petició
de resposta escrita i també en petició de resposta oral davant
plenari, quin era l'objectiu d'aquesta publicació, resposta del Sr.
Conseller: "Divulgar entre els agricultors la política agrària, les
ajudes que el Govern crea per contribuir a garantir la igualtat
d'oportunitats entre els agricultors davant l'Administració".
Revista Solcs i Ones, número 19, de novembre del 95, volen que
en revisem el contingut? Vuit fotos del conseller, tres fotos de
la directora general d'Agricultura, el conseller en totes les
postures possibles (amb les ulleres posades, amb les ulleres a la
mà, amb les mans plegades, assegut, dret, mig estalonat a una
taula amb les mans plegadetes), totes les postures possibles del
conseller d'Agricultura per donar igualtat d'oportunitats als
agricultors de les Illes Balears perquè coneguessin quines coses
fa l'Administració per afavorir-los, i açò va valer, senyores i
senyors diputats, més de mig milió de pessetes, què dic, més
d'un milió de pessetes, més d'un milió de pessetes, i els
agricultors...

Mirin, aquest diputat, senyores i senyors diputats, s'ha
entretingut...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor. Comprenc que els agradi
aqueixa foto, però tampoc no importa afegir-hi aquest
rebombori.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

Aquest diputat que els parla s'ha entretingut a telefonar,
a fer una petita enquesta, a totes les organitzacions agràries
i entitats associatives del sector primari a les Illes Balears,
a les que he tingut accés, i els he fet dues preguntes: Creuen
que és justificat que es gasti més de sis milions de pessetes
per editar els cinc números d'aquesta revista Solcs i Ones?
Una ha dit que sí, he fet més de vint telefonades. Segona
pregunta: Creuen que la informació que reben els agricultors
a través de l'edició de la revista Solcs i Ones els serveix per
a alguna cosa? 20 respostes, no. A alguna he afegit una
pregunta extra, que era: Creuen que la divulgació dels ajuts
i de les actuacions que duu a terme la Conselleria
d'Agricultura es podrien fer a través d'altres mitjans?
Evidentment, les organitzacions que editen els seus propis
butlletins, amb bona lògica, no han estat a temps a dir-me
"nosaltres ho fem millor", "arriben molt millor les notícies
als agricultor a través dels nostres butlletins", i les altres han
reconegut que en tenien coneixement bé a través del
seguiment que fan les seves organitzacions de les
publicacions, del Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears o bé a través de les revistes que editen els
sindicats agraris.

Xoca la qualitat del paper, el format, la qualitat del
paper, quan era jove en deien "en technicolor", de l'edició
d'aquesta revista, i xoca el seu contingut, que massa vegades
no se sap aquí va dirigit, per exemple, creuen sincerament
que a l'edició de la revista número 21, d'abril del 96,
Aliments balears, sense anar més lluny, pot servir per a
qualque cosa? Ho creuen sincerament, senyores i senyors
diputats? En varen editar 2.000 exemplars, i si l'objectiu era
donar a conèixer als consumidors de les Illes que hi havia
un formatge a les Illes Balears de molt alta qualitat, que hi
havia uns vins amb denominació d'origen que també tenen
la qualitat suficient per ser consumits pels ciutadans de les
Illes Balears i d'arreu de l'Estat o d'arreu del món, hauria
estat una tasca encomiable, per donar-los l'enhorabona.
N'han editat 2.000 exemplars, la majoria dels quals han anat
als agricultors de les Illes Balears. Segons el cens agrari
amb què compta la Conselleria d'Agricultura, no ha arribat
ni a la meitat dels agricultors d'Eivissa, ni a la meitat dels
agricultors d'Eivissa, que, segons el cens del Govern de les
Illes Balears, són 4000; per tant, ni a la meitat dels
agricultors d'Eivissa ha arribat l'edició d'una revista que ha
costat un milió de pessetes, per dir als pagesos de Menorca,
per exemple, que l'han rebuda, que a Menorca hi fem un
formatge boníssim. Ara, imaginin-se la satisfacció dels
pagesos menorquins quan han llegit açò, que, a la vegada
sabien que des del Govern es (...) els doblers per fer
funcionar el Consell Regulador de la Denominació d'Origen
del Formatge o el del vi de Mallorca, o eren incapaços, des
del Govern, de dur a terme campanyes informatives
suficients per potenciar el consum de productes
agropecuaris propis de les Illes Balears.
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Davant aquesta situació, davant el fet que ja hi ha revistes,
edicions, per part d'organitzacions agràries, que no reben ajuts
per editar-les, com és Sembram Menorca, d'Unió de Pagesos;
Mallorca Pagesa, el butlletí de FAGME, davant el fet d'aquesta
situació, demanam que el Parlament ha d'instar el Govern de les
Illes Balears a suprimir l'edició de la revista Solcs i Ones i a
destinar a canvi la quantitat que es destinava anualment a
aquesta actuació, és a dir, més de sis milions de pessetes, a
ajudar a l'edició de les revistes i butlletins que editen les
organitzacions agràries de les Illes Balears. Així s'aconseguiria
un doble objectiu: ajudar les organitzacions agràries a editar-les,
que ja passen prou penalitats a l'hora de fer front a la despesa
que representen, i a la vegada ser més efectius en la utilització
dels doblers públics, que tampoc no és un objectiu que hàgim de
menysprear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi volen intervenir? Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo vull fer un petit preàmbul
a la meva intervenció, en el sentit que, com a principi general,
jo consider perfectament possible i respectable que organismes
de l'Administració tenguin publicacions, que puguin aprofitar-
les per difondre informacions d'interès per als seus eventuals
receptors, que puguin ser, en fi, un òrgan de recull de diferents
problemàtiques que afectin l'àmbit d'actuació d'aquest
organisme administratiu, on es doni veu a la societat civil,
afectada o interessada per aquestes qüestions. Per tant, no és
una oposició de principi la que té Esquerra Unida al fet que un
organisme autònom, una empresa pública, una conselleria,
puguin en un moment donat tenir una publicació, si
efectivament ha de tenir utilitat. hi insistesc, per als
professionals, per als sectors afectats.

El que passa és que això d'aquesta revista és tan
absolutament vergonyós, és una cosa tan de fer caure la cara de
vergonya a qui tengués vergonya, que realment s'ha de fer una
proposició en els termes que es fa per demanar la seva
supressió, i si qualque dia, dins la Conselleria d'Agricultura, hi
ha algú amb prou vergonya i prou intel•ligència per fer una cosa
radicalment distinta del que és Solcs i Ones, en podem parlar,
però això és una revista, d'una altra deien la más audaz para el
lector más inteligente, això és per a lectors beneits i, en lloc de
ser audaç, és mancada de vergonya. Per tant, nosaltres donarem
suport a aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Establir una línia permanent de
comunicació i informació amb els pagesos, entenem que
s'ha de convertir en un objectiu al qual donar suport per part
de les institucions.

Aquesta publicació, Solcs i Ones, no aporta res, no
compleix amb l'objectiu informatiu esmentat, és una revista
d'autobombo, que sembla més feta per agrair a alguns
afalagadors oficials. Aquesta revista, aquest número n'és un
bon exemple, publicació que serveix per promoure l'equip
directiu anterior, el del Sr. Marià, recomanaríem que no
seguissin el mateix exemple, no fos cosa que acabassin
igual.

Hi fa falta un bon canvi, hi fa falta un bon canvi, i aquest
passa necessàriament per la supressió de Solcs i Ones, i
estudiar la possibilitat d'establir, tal com comentava el
representant d'Esquerra Unida, una nova línia informativa,
així com l'ajuda per a publicacions de les organitzacions
agràries de les Illes Balears. Per tot això, el nostre suport a
aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. También de la lectura de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista-
PSM, relativa a la publicación de la revista Solcs i Ones, se
desprenden, para nosotros, varios despropósitos. En primer
lugar, dice textualmente en una de la partes: "N'és el fet que
les informacions concretes que puguin ser d'interès per als
pagesos són mínimes", por supuesto, no estamos de acuerdo,
tal vez es porque el Sr. Orfila pregunta mucho en este
parlamento y está muy bien documentado. En segundo
lugar, dice: "Les publicacions que editen i distribueixen les
organitzacions agràries no reben ajuts", amb açò no estam
d'acord tampoc, no estamos de acuerdo, precisamente
porque como sabrá el Sr. Orfila, una de las... En el decreto
de las opas, que hemos dicho antes, aprovecho para decir
que nunca he menospreciado que los cursos..., que las
organizaciones profesionales agrarias de los cursos se hayan
quedado dinero, un porcentaje de los cursos era para las
organizaciones profesionales agrarias. Retornando a lo que
estaba diciendo, que los objetivos de las ayudas a las
organizaciones profesionales agrarias eran la realización de
actividades de divulgación informativa entre sus asociados,
yo creo que esto viene a..., parte de esos gastos se
subvencionan con la aportación del Gobierno balear a las
organizaciones profesionales agrarias.
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Y bueno, he de decir que votaremos en contra de esta
proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc el suport del Grup Socialista
i del Grup d'Esquerra Unida a la nostra proposta. Convinc amb
ells que sí, que és cert, que és respectable, que és justificable,
que fins i tot s'hauria d'impulsar en moments determinats que
l'Administració tengui mitjans de comunicació propis per
arribar molt millor a un sector que té un problema de
comunicació evident, per moltes qüestions. tampoc no hi hem
d'entrar en aquest moment. I mirin si és així que aquest diputat
que els parla, en el seu vessant de conseller del Consell Insular
de Menorca, quan a Menorca hi governava l'Esquerra, va
promoure l'edició d'un butlletí d'agricultura des del Consell
Insular de Menorca dirigit a tots els pagesos de Menorca, que
arribava a la pròpia finca cada mes, a la pròpia finca cada mes,
que tenia un contingut absolutament apartidista, amb informació
que interessava realment als agricultors, i que es preocupava
fins i tot de fer enquestes anuals per veure en què se centrava
l'interès dels agricultors i poder modificar-ne el contingut; és
aquest l'objectiu.

Vostè creu sincerament, el Sr. Pax que ens ha dit que
l'exposició de motius de la nostra proposició no de llei està
farcida de despropòsits, que la informació que es dóna a la
revista Solcs i Ones interessa als agricultors, creu sincerament
que cap agricultor... Jo el desafii a fer una enquesta, hi podem
anar junts, si vol, el Sr. Pax i jo, coneixem el sector agrari de
Menorca perfectament, jo el desafii a anar junts a parlar amb els
pagesos d'aquella illa, i amb els de Mallorca també si volen, a
veure quants de pagesos van llegir la quilomètrica intervenció
del Sr. Socias, conseller d'Agricultura i Pesca de l'anterior
Govern, en el Parlament, una intervenció en el Parlament que
comença dient "Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats". Els assegur que si en trobam més de deu, com aquell
termini que va donar Yavé a Sodoma i Gomorra, deu justs, que
hagin estat capaços de llegir l'entrevista, l'entrevista no, la
intervenció quilomètrica que el Sr. Socias va fer per primera
vegada en el Parlament, en la qual s'inclou, entre altres coses,
la boutade de dir que no sap quants d'agricultors hi ha a la nostra
comunitat autònoma, si en trobam més de deu, present una
proposició no de llei per donar l'enhorabona al Govern. Mirin
si n'estic segur que ningú no l'ha llegida.

Vostè creu, Sr. Pax, que es pot dir, amb la seguretat que
vostè ho ha dit, que les qüestions, que les notícies, que publica
aquesta revista són d'interès per als agricultors? Per exemple,
aquella de Fernando Garrido, la vigilància permanent, no els fa
com rialles, Fernando Garrido, la vigilància permanent, sols li
falta el tricorni. Açò no és seriós. Gràcies, Sr. President. No
entraré més en aquestes anècdotes, però són per il•lustrar una
mica el contingut o la motivació de la nostra proposició no de
llei. És poc seriós pretenir que la revista Solcs i Ones doni
resposta a cap casta de plantejament, per donar la informació
que necessiten els agricultors.

D'altra banda, simplement he de recordar que si en els
ajuts que la Comunitat Autònoma ha donat a les
organitzacions professionals agràries, a les associacions
agràries de les Illes, s'hi incloïa a més a més la subvenció
perquè aquestes poguessin divulgar i editar les seves
revistes, que Déu ens agafi confessats. Acabam d'explicar
que Unió de Pagesos de Menorca, una entitat associativa
important, va rebre 600.000 pessetes en un any, a més a
més...

EL SR. PRESIDENT:

Passa del temps, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí.

...només era perquè funcionés com a associació i perquè
s'implantés, que és un dels objectius que hauria de perseguir
l'Administració, i a més a més perquè editessin la seva
revista. Fa rialles, senyors diputats, que es puguin fer
plantejaments d'aquesta classe. Per tant, nosaltres la
mantenim, creim que no s'ha de continuar divulgant Solcs i
Ones, i instarem de manera constant el Govern perquè o
canviï el contingut de la revista o la suprimeixi del tot,
encara que açò ens pugui costar antipaties, que ja més d'una
vegada s'han expressades respecte del nostre grup quan hem
estat crítics amb aquesta publicació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En principio, por supuesto, no
comparto la opinión del Sr. Orfila. En una revista, es
interesante que el sector primario sepa también, no sólo los
políticos, sino los agricultores, cuáles van a ser las líneas de
trabajo de un equipo de gobierno, que es lo que pretendió
transmitir el anterior conseller de Agricultura al sector
primario.

Tengo que decir que también..., repetir lo que he dicho
anteriormente, que las organizaciones profesionales agrarias
se financian tanto con las subvenciones como por la
formación de cursos.

Después, quiero indicar que el sector agrícola y ganadero
precisa cada día más de unas adecuadas líneas de
información que comuniquen el mundo de la payesía con el
de la Administración. El agricultor y el ganadero siguen
viendo la conselleria como algo lejano e inaccesible, y por
nuestra parte seguimos necesitando aumentar y mantener
estos cauce de comunicación con el sector.
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Además, Solcs i Ones cumple también la función de informar
a ayuntamientos, cooperativas, etc., y medios de comunicación,
con lo que la siempre complicada información agrícola se ve
apoyada por informes rigurosos y fiables.

Y para acabar, quiero decir que desconozco el boletín que
hace ocho o nueve años se editaba en el consell insular, que me
gustaría si me pudiese trasladar un ejemplar.

Por lo tanto, reitero que votaremos en contra de esta
propoisición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació d'aqueixa proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aqueixa proposició no de llei.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4383/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanyes de
sanitat animal per al tractament de la piroplasmosi i la
hipodermosi que afecten el bestiar boví.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, amb el títol de campanyes de sanitat animal
per al tractament de la piroplasmosi i la hipodermosi, que
afecten el bestiar boví. Per defensar-la, té la paraula el diputat
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tots els diputats d'aquesta comissió
saben, perquè és un debat que hem reiterat en aquesta comissió,
la posició del nostre grup i concretament la d'aquest diputat que
els parla respecte de qui és competent en matèria de sanitat
animal a les Illes Balears i com s'han utilitzat a vegades els
consells insulars per dur a terme determinades actuacions que
competen al Govern de la Comunitat Autònoma i no a aquelles
institucions d'autogovren també de cada una de les illes.
Coneixen fins i tot el (...) contenciós que existeix entre la
Conselleria d'Agricultura i els consells insulars, concretament
el Consell Insular de Mallorca, que, a partir de l a'ny 1991 es va
negar, amb molt bon criteri, entenem, a continuar finançant les
campanyes de sanejament ramader i determinades actuacions de
millora genètica respecte del bestiar vaccí oví de la nostra
comunitat autònoma, pensant i analitzant que aquesta era una
responsabilitat del Govern de la Comunitat Autònoma.

Aquesta proposició n de llei pretén, a partir de dos
exemples molt concrets, demostrar la necessitat que sigui el
Govern qui dugui a terme aquestes polítiques. Aquest
diputat que els parla va demanar al conseller d'Agricultura
quines actuacions mantenia la Comunitat Autònoma, i
concretament la Conselleria d'Agricultura, respecte de
l'eradicació de dues malalties endèmiques de l'illa de
Menorca, el mal groc i els barbs, piroplasmosi i
hipodermosi, com molt bé deia el president fa un moment,
que afecten negativament el bestiar d'aquella illa, que són
malalties, no únicament circumscrites, però pràcticament
circumscrites a l'illa de Menorca, és on tenen més efecte, és
on tenen més conseqüències, i que haurien de ser objecte de
campanyes d'actuació per a la seva eradicació des del
Govern. Unes campanyes que en un moment determinat
s'han dut a terme en col•laboració entre el Consell Insular de
Menorca i el Govern de la Comunitat Autònoma, que altres
vegades s'han abandonat o han tengut manco efectivitat, i
que l'única garantia que tenguin un resultat estimable,
efectiu, és precisament la seva continuïtat en el temps.

Els estalviaré, senyores i senyors diputats, la descripció
que fem a l'exposició de motius de l'actuació de la mosca
que provoca aquesta malaltia dels barbs, piroplasma bovis
bovis, que, a l'exposició de motius hi està suficient
explicada, emperò sí que entraré a detallar el contingut de
la nostra proposta.

Es tracta que el Govern de la Comunitat Autònoma
assumeixi d'una vegada per totes la política de sanejament
animal, la política de sanejament a tots els nivells que es
duguin a terme, tenint en compte que la realitat sanitària de
les Illes Balears no és la mateixa, que a alguna illa hi ha, per
exemple, més presència de mamitis subclínica, que
concretament a l'illa de Menorca hi ha aquestes dues
malalties endèmiques, amb tot el que açò pot representar i
que tenen molt a veure amb la producció final. Ens parlava
a l'anterior compareixença el conseller de la necessitat
d'incrementar la productivitat a les explotacions agràries, i
l'existència d'aquestes malalties té molt a veure
negativament en la productivitat de les explotacions
ramaderes de l'illa de Menorca. Per tant, que el Govern
assumeixi la seva responsabilitat, que faci front a totes les
campanyes de sanejament animal i que descarregui, en
aquest sentit, els consells insulars o abasti la totalitat de la
problemàtica que afecta aquest sector en aquest sentit.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi volen intervenir? Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Prenc la paraula només per expressar que compartim els
arguments, el sentit i el contingut de la proposició i que la
votarem favorablement.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Hem d'agrair, en aquest cas, la pròpia
explicació tan detallada que ens presenten en aquesta proposició
no de llei. Ens ha servit d'ajut i resulta tota una lliçó, aquestes
malalties que afecten el bestiar boví, bàsicament a l'illa de
Menorca.

La necessitat d'un major control de les malalties precisa,
sense dubte,s d'un continuat esforç de col•laboració de les
institucions. L'objectiu general s'ha de complir, major
productivitat i competitivitat, i això unit a la formació, de què
també parlarem avui.

Atesa, per tant, la problemàtica del sector, s'ha de facilitar
aquestes solucions que permetin avançar en la línia de major
racionalitat. El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que reconocer públicamente
que el Sr. Orfila cada vez está mejorando su exposición de
motivos, en cuanto a presentación, de esta proposición no de
ley, realmente, técnicamente aceptable. Tengo que decir
también, cómo ocurrió en el Consell Insular de Menorca, en el
pleno, que esto es un apéndice de una moción que presento el
mismo grupo, que se mejoró por parte del Grupo Popular y que,
en definitiva, venía a manifestar que el Consell Insular de
Menorca y, en este caso, el Parlamento intentarán que el
Gobierno balear cumpla con su obligación de hacer campañas
a nivel insular, porque es a quien corresponde. Apoyaremos esta
proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Supòs que no vol la paraula, Sr.
Orfila?

Arribat aquest punt, la proposició no de llei s'aprova per
assentiment de tots els grups.

Abans de tancar aquesta comissió, els voldria dir que la
comissió prevista a les cinc de l'horabaixa, posats d'acord
tots els grups parlamentaris, començarà a les 12,30 hores.

(Se sent que algú intervé)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, començarem a les 12,15 hores. 
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Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


