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EL SR. PRESIDENT:

...seure al seu lloc, per favor.

(Rialles)

Bon dia, començam amb la Comissió d'Economa i en primer
lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí, Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

No n'hi ha més?

I.1) Proposició no de Llei RGE núm. 4384/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació de nous
mercats artesanals de venda directa de productes
agroalimentaris.

Bé, començarem, idò, amb la primera Proposició no de Llei,
presentada... -digui, Sr. Diputat- la primera Proposició no de
Llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i el
seu títol és "Creació de nous mercats artesanals de venda directa
de productes agroalimentaris".

Té la paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Que la venda directa per part dels
agricultors dels productes agroalimentaris és una fórmula per
millorar la renda agrària crec que és una qüestió sobre la qual
ningú no tindrà dubtes, per raons òbvies: la totalitat del benefici
de la venda directa va a mans dels agricultors.

Unint aquest fet a una altra realitat, també, ben certa, que és
que existeix una demanda important de productes artesanals
comprats directament als productors, tant per part dels turistes
que vénen a les illes com per part dels mateixos ciutadans de les
Illes Balears, aquests dos fets junts fan que la comercialització
a través dels mercats artesanals es converteixi en un element
important per mantenir l'activitat agrària a les Illes Balears. I
exemples en tenim molts: el de Ferreries a l'illa de Menorca, el
de Santa Maria i altres, a Mallorca n'hi ha molts, hi ha una
cultura de mercats artesanals, de venda directa de productes
agroalimentaris, promoguts, normalment, pels ajuntaments, per
grups de pagesos i artesans i subvencionats, pràcticament
sempre, per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
almanco en el seu inici, quan han començat; són elements
demostratius de fins a quin punt pot ser positiva la seva creació.

En aquest sentit hem de dir que la realitat dels mercats
artesanals és diferent a cadascuna de les illes i que, si bé és cert
que a Mallorca existeix aquesta tradició o aquesta cultura dels
mercats artesanals, a Menorca no existeix i s'ha creat a partir de
la creació -i valgui la redundància- del mercat de Ferreries. 

És cert que no hi ha solucions miraculoses per al sector
agropecuari, no hi ha sortides que abastin la totalitat dels
problemes que té el sector i que és la conjunció de moltes i
variades sortides o mesures el que pot contribuir al fet que
es mantengui viu el sector, i està clar que el sector es manté
viu a partir del fet que s'incrementen les rendes agràries i, en
aquest sentit, la presència, l'existència d'aquests mercats
artesanals és un element vàlid i que s'ha de potenciar.

L'anterior conseller d'Agricultura, el Sr. Socías, vostès
saben que tenia una forma de respondre les preguntes que li
formulaven els diputats molt sui generis, i en una de les
seves respostes, jo diria que summament explicatives,
contestava a les preguntes que li formulava de la següent
manera, demanava aquest diputat que els parla: "ha
fomentat la Conselleria d'Agricultura i Pesca, l'any 95, la
creació de mercats artesanals de venda directa de productes
agroalimentaris?". "No". Segona pregunta: "Amb quin
resultat?". "Cap". "Quina aportació econòmica ha
representat en cada cas?". "Cap". "Quines previsions
pressupostàries es tenen per al 96?". "Cap".

Summament explícita, demostrativa d'una determinada
voluntat per part del Govern, la qual cosa, evidentment, ens
preocupava; i era a partir d'aquesta resposta i des de
l'experiència positiva de l'existència dels mercats artesanals
i, especialment, dels de nova creació, des del fet que alguna
illa -i concretament l'illa de Menorca- no en tengui
suficients, encara, que no hi hagi una situació d'inflació de
mercats artesanals sinó que sigui necessari que se'n creïn de
nous, que el nostre grup parlamentari presentava la següent
proposició no de llei en el sentit que el Parlament insti el
Govern a promoure la creació de nous mercats artesanals de
venda directa de productes agroalimentaris. Aquí hauria de
quedar clar que d'acord amb la situació de cadascuna de les
illes, amb la realitat diversa, i precisament per açò deim que
d'acord amb els ajuntaments, consells insulars i
organitzacions agràries que són aquells que poden calibrar
a on fan falta i a on no en faran falta en aquests moments.

I una cosa que és més important, segurament, que el punt
anterior o que el que proposam fins aquest moment, que és
fomentar i millorar els mercats d'aquestes característiques
que ja existeixen com a fórmula per dinamitzar el món rural
a les Illes Balears, i és evident que sense un segon punt on
es proposi que el Govern destini una partida pressupostària
específica en el Pressupost General de la Comunitat
Autònoma per al 97 es quedaria buida de contingut i
quedaria reduïda a una simple manifestació de voluntat
política que, a vegades, després no es tradueix en actuacions
per part del Govern. 
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Per tant, des d'aquesta òptica del fet que contribuir a salvar
el sector agrari és cercar fórmules perquè aquest compti amb
ingressos complementaris o millorin els ingressos i que una de
les fórmules possibles és aquesta de la venda directa, presentam
aquesta proposició no de llei. 

I em permetin algunes petites anècdotes però que són ben
reals: quan a l'illa de Menorca es va crear el mercat artesanal de
Ferreries hi va haver molts de dubtes que tengués sortida perquè
mancava aquesta cultura del mercat artesanal que els deia,
d'aquest mercat enmig del carrer, però l'experiència ha estat
summament positiva; els consumidors de tots els pobles de
Menorca i els visitants, turistes, que es desplacen cada setmana,
el dissabte, a Ferreries, a l'estiu i a l'hivern, per comprar aquests
productes de venda directa dels pagesos, s'incrementen any rera
any. S'ha aconseguit, a més a més, un element de dinamització
de tot el poble, fins i tot la producció o la generació d'acords
que podríem dir "intersectorials", de forma tímida, pel fet que
en un moment determinat els venedors artesanals, és a dir,
essencialment els pagesos que fan aquesta comercialització
directa dels seus productes, han arribat a pactes, a acords amb
el sectors de la restauració i de les cafeteries del poble per fer
conjuntament campanyes de promoció, perquè un beneficiava
l'altre.

I els fulls informatius que els pagesos que feien la venda
directa en el mercat de Ferreries feien arribar als hotels, al
Foment del turisme, als punts d'informació turística que hi ha
espargits per l'illa de Menorca, s'hi afegia, a més a més de la
imatge del que es podia trobar en aquest mercat de Ferreries, un
anunci patrocinat, precisament, pel sector de la restauració de
Ferreries cridant perquè no només anassin a comprar a
Ferreries, sinó a comprar i a berenar al poble, amb tot el que açò
representa d'acord entre uns sectors que, fins ara, tenien una
incomunicació evident i que, a partir d'aquest moment, l'han
millorada.

Quins han estat els resultats? Explotacions agràries que
estaven a punt d'abandonar la seva producció s'han mantingut,
i confessava algun dels pagesos, algun dels fruiters i hortolans
que venen en aquest mercat que fins el punt que els ingressos
d'aquesta venda directa representaven més del 50% dels
ingressos totals que obtenien, amb tot el que açò representa.
Més, encara; de rebot s'han instal•lat noves botigues, nous
comerços de venda de productes agraris en el mateix poble,
perquè la gent, ja que venia a comprar una cosa, en comprava
una altra i hi acudia. Per tant ha tengut un efecte dinamitzador
de l'economia del poble, a la vegada que contribuïa a salvar el
manteniment, en aquest sentit, del sector agrari en aquella illa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que volen intervenir? Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Carme
Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més el Grup
del PSM ens du una proposició no de llei relativa al món
rural que, sota el nostre punt de vista, no només és
interessant sinó que és absolutament necessària, més quan
el Govern contesta d'una forma tan insensible a les
preguntes que fan els partits de l'oposició. 

Estam convençuts, des del Partit Socialista, que la
dinamització del món rural és una necessitat del món rural
i de les economies de totes les illes, no només del món rural,
sinó que el manteniment del món rural és una necessitat per
l'economia de totes les illes. Jo crec que, en aquest sentit, hi
ha experiències a altres comunitats autònomes que
demostren que els mercats artesanals poden funcionar i que
funcionen molt bé quan estan ben tractats per part de
l'Administració, i quan estan ben tractats per part de
l'Administració és per una cosa evident -jo mateixa n'he fet
referència quan em refereixo a l'artesania en general- és una
espècie en perill d'extinció, per tant hauria d'estar no només
protegida, sinó cuidada i promocionada i subvencionada i
tot el que calgui.

Però els volia posar uns punts d'alerta pel que fa a la
creació de nous mercats. No estic convençuda -i ho he de
dir així- que, per exemple, a Menorca, hi pugui haver molts
més mercats artesanals. Per tant, la creació de nous mercats
artesanals per illes, i ho volia deixar clar, no estic
convençuda que es necessitin molts més mercats artesanals
perquè pot significar la mort del que hi ha. Per tant, hauríem
d'anar en compte amb la creació de nous mercats i que
només es fessin a zones determinades on no n'hi ha i poden
tenir sortida, que hi ha agricultors i hi ha gent que estigui
capacitada i en condicions d'elaborar productes
agroalimentaris. 

Però alerta només amb la creació, és a dir, que la creació
sempre s'hauria de tenir en compte quin nombre de mercats
hi ha i a quina clientela han d'anar. 

Jo crec que sí que s'ha de cuidar i propiciar aquells que
ja hi són, i en especial a tots aquells que hi participen.
Qualsevol promoció en aquest sentit no pot anar deslligada
dels controls que la venda dels productes en aquest mercat
sigui d'elaboració pròpia, que es promocioni sempre
l'associació dels agricultors, que hi hagi formació permanent
quant a l'elaboració dels productes i la millora de la qualitat,
és a dir, que una cosa no pot anar deslligada de l'altra i ho
dic ben clar perquè tot el contrari pot significar la mort
d'aquests mercats, és a dir, perquè aquests mercats acabin
sent allà on es venen lletugues, que es fan sense condicions
i sense determinats reglaments de qualitat, idò fan la
competència deslleial als comerços i mercats que ja hi ha
establerts. Per tant, en això s'hauria d'anar en compte; i
també lligat a una qualitat i control sanitari rigorós, també
és necessari per la mateixa supervivència dels mercats i per
donar unes certes garanties als consumidors.
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I jo crec que tot açò no pot anar deslligat d'altres iniciatives
que si es fan es fan amb molt poca mesura: premis de qualitat
i de presentació, cuidar els productes ecològics a través del
consell regulador dels productes i qualsevol altra iniciativa que
vagi encaminada al fet que aquests mercats signifiquin el que
nosaltres entenem que hauria de ser, una millora de la renda
agrària, és a dir, que serveixin per millorar la renda agrària. Si
totes aquestes condicions no es donen o no es fan bé o no es
cuiden, pot significar just el contrari, és a dir, que vagi en
detriment de la renda agrària i, per tant, en detriment del món
rural.

El Grup Socialista donarà suport a aquesta proposició no de
llei. Gràcies, Sr. President.

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. En principio el Grupo Parlamentario
Popular, ante esta proposición no de ley presentada por el
Grupo Nacionalista-PSM sobre la creación de nuevos mercados
artesanales, votará en contra de dicha proposición no de ley
debido a varias circunstancias. En primer lugar, porque
considera que el Govern balear, a través de la Conselleria de
Agricultura, Comercio e Industria, colabora de una manera
decidida, bien sea con fondos propios, bien sea con fondos de
cohesión, bien con fondos Leader o con fondos de 5B, etc., en
las acciones de creación y promoción de mercados artesanales.

Y, en segundo lugar, me sorprendo un poco por las diversas
manifestaciones que me han hecho llegar a una reunión de
Comercio, de la Ley de comercio, en las cuales hay quejas y
denuncias del sector comercial desde diferentes entidades por
competencia desleal, por falta de licencias, etc., no liquidación
de impuestos, etc., cosa que viene -un poco- a ir en la línea que
marcaba la diputada García Querol. 

En principio, nosotros votaremos en contra de esta
proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Està clar que no es poden crear
mercats nous, mercats artesanals, de forma il•limitada, és una
qüestió absolutament clara. Que, per exemple, a l'illa de
Menorca, segons la valoració d'aquest humil diputat que els
parla, n'hi cap, segurament, un altre més, no més d'un altre,
perquè no es produeixi aquesta situació inflacionària i que, a
més a més, s'hauran de posar d'acord els dos per oferir els seus
productes en dies alterns, com a única sortida, per tenir una
sortida real. No parlam només de l'illa de Menorca, parlam de
totes les Illes Balears, perquè hem de recordar que aquest és un
parlament que abasta la totalitat del territori de la Comunitat
Autònoma.

Mirin, senyores i senyors diputats, és cert que alguns
comerciants, en principi, entenen, pensen que la venda
directa els perjudica, com que s'ubiqui a prop seu qualsevol
casta de nou comerç, emperò que la mateixa Comunitat
Europea està en aquest moment per promoure la venda
directa de productes agroalimentaris, que les polítiques, fins
i tot, impositives de la hisenda pública a nivell de l'Estat, de
tots els estat de la Unió Europea, tendeix a facilitar,
promoure, a través de l'exacció de determinades taxes i
imposts aquesta venda directa com a únic element de
salvaguarda que permeti mantenir el sector agrari també és
així de clar.

Mirin fins a quin punt els efectes són beneficiosos: a
partir de la creació del mercat de Ferreries, fins i tot va
aparèixer una nova cooperativa a Menorca, una cooperativa
de producció que no existia, l'única que existeix a l'illa de
Menorca, Es Rebost, de melmelades, simplement a partir de
la demanda dels consumidors que anaven a aquest mercat de
venda directa i es dirigien als pagesos per demanar-los si no
hi havia possibilitats de tenir..., evidentment, amb registre
sanitari, amb unes instal•lacions que compten amb totes les
seguretats i garanties per als consumidors, tal i com s'ha de
funcionar. És evident que, des del Parlament de les Illes, no
promourem iniciatives que vagin en contra de la llei. Per
tant, des d'un respecte absolut a les normatives sanitàries,
promoure aquesta venda directa dels agricultors representa
un ingrés complementari, un augment de les rendes agràries
i, per tant, contribueix al manteniment de l'agricultura i, de
rebot, al manteniment del medi natural. 

És segurament, a més a més, la forma millor -
segurament l'única- de promoure l'agricultura ecològica o
biològica a les Illes. I si no els desafiï, senyores i senyors
diputats, perquè vegin a través d'on es comercialitzen els
productes d'agricultura biològica i ecològica a la nostra
comunitat autònoma: a través dels mercats de venda directa,
i açò està claríssim. És la forma de promoure-ho. S'estan
introduint a alguna illa a partir d'aquest fet concret. 

Agraïm el suport que els grups han manifestat i
lamentam la manca de suport per part del Grup Popular.
Però és que lamentam més encara que l'única argumentació
que hagi donat sigui la de dir que com que la Conselleria
d'Agricultura ja ho està fent... Sr. Pax: tornam dir mentider
al Conseller d'Agricultura? Ha fomentat la Conselleria -
reiteraré la lectura de la resposta que el Conseller va donar
a aquest diputat que els parla-, ha fomentat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 95 la creació de mercats
artesanals de venda directa de productes agroalimentaris?
No. Amb quin resultat? Cap.
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EL SR. PRESIDENT:

No importa... No som sords.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ho faré amb més baixeta veu, perquè quedi clar ja que
sembla que no ho han sentit segons quins diputats, Sr. President.
Quina aportació econòmica ha representat en cada cas? Cap.
Quines previsions pressupostàries tenen pel 96? Cap. I a partir
d'açò el Grup Popular pot dir que el Govern ja està promovent
la creació de nous mercats artesanals i fomentant o donant
protecció als que hi ha? És tornar a dir, Sr. Pax, és tornar a dir
mentider al Conseller d'Agricultura. Jo m'oferesc a fer-li arribar
immediatament la seva resposta, perquè és clara, concisa, jo
crec que fins i tot sincera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila: usted me sorprende. Hace
un proposición no de ley que dice: "El Parlament de les Illes
Balears insta al Govern a promoure la creació de nous mercats
artesanals", y hace dos minutos, tal como así reflejará el Diario
de Sesiones, usted dice: "no se pueden crear mercados nuevos".
Sr. Orfila: usted me sorprende, en primer lugar. En segundo
lugar, posiblemente el Conseller, contestando a su respuesta del
año 96 o 95 dijo exactamente, textualmente, como era la
costumbre del Conseller anterior, exactamente contestar a lo
que se le preguntaba. Pero yo tengo aquí unos datos, que le voy
a dar, de otros años, de lo que ha venido haciendo la Conselleria
de Agricultura del Gobierno balear durante otros años.

La Conselleria de Agricultura, a través del Consorcio para
la (...) del 5B ha llevado a término las siguientes acciones de
creación de mercados para la venta de productos artesanales y
productos agroalimentarios: creación del primer mercado en
Lluc, 12.300.000 pesetas; creación... perdón, ¿me deja hablar?,
creación del mercado al aire libre de Ferreries, Menorca, 9
millones i medio; usted conoce donde está Ferreries, sabe...
Mercat de Mercadal, 2 millones i medio de pesetas; mercat de
Santa Maria, 6.000.000 de pesetas; mercat de Pollença,
5.500.000 pesetas. Me parece justificada nuestra defensa,
incluso me atrevería a proponer una transacción, pero..., en
principio, Sr. Presidente, votaremos en contra de esta
proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Diputat. Gràcies. Passarem a la votació
d'aquesta proposició no de llei. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei. 

I.2) Proposició no de Llei RGE núm. 4385/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a impuls a la
depuració terciària de les aigües residuals de la CAIB.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM amb el títol "Impuls de la depuració
terciària de les aigües residuals a la CAIB". Per defensar-la
té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo pregaria, com a introducció, al
Sr. Pax, que escolti la totalitat de la intervenció que fa
aquest portaveu, perquè de la darrera intervenció que ha fet
es dedueix que escolta la meitat de les coses que es diuen i,
concretament, els elements més interessants de la
intervenció -si hi ha una telefonada pel mig, ho lamentam-
no s'escolten.

Tal vegada val la pena que deixi caure simplement que
el mercat des Mercadal va caure per si mateix; per tant, no
existeix. El Govern va gastar, va dilapidar els 2 milions i
mig de pessetes de subvenció que va fer arribar a aquell
mercat, per manca d'un esperit positiu i que de ver redundés
en benefici dels pagesos per part de l'ajuntament d'aquell
poble, que sabem de quin color polític és. 

Tornem al tema de l'aprofitament dels recursos
hidràulics, que crec que aquest és l'objectiu d'aquesta
proposició no de llei, Sr. President. L'aprofitament de les
aigües residuals per regar cultius s'ha incrementat de forma
notable a les Illes Balears, excepte a l'illa de Menorca, on
encara s'està enrera en aquesta política segons dades
facilitades per la Conselleria d'Agricultura, que aquest
diputat ara m'han de permetre que ja comenci a posar en
dubte perquè si el portaveu del Grup Popular, de forma
insistent, em va dient que el conseller no responia amb la
veritat quan es dirigia a aquest diputat, he de posar-les en
solfa. Però, segons la resposta de la Conselleria
d'Agricultura que ha facilitat a aquest diputat a preguntes
parlamentàries, a Mallorca es reguen 1.425 hectàrees amb
aigües residuals, a Eivissa 122 hectàrees i a Menorca no es
rega ni una sola hectàrea, fins aquest moment. Jo sé que no
són exactament certes, al cent per cent, aquestes dades; que,
a Menorca, les aigües depurades de Sant Lluís crec que
s'aprofiten, almanco en part. Però també és un fet que es
tracta de poca quantitat i que és necessari donar un fort
impuls a la depuració terciària com a garantia que les aigües
que es reutilitzin per regar tenguin la qualitat i les garanties
necessàries com perquè es puguin aprofitar per aquest
objectiu. 
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Per tant, la Proposició no de Llei és molt senzilla, és instar
el Govern a donar un fort impuls a la depuració terciària de les
aigües residuals a la Comunitat Autònoma i especialment a l'illa
de Menorca, on fins a aquest moment s'utilitza molt poc per
regar cultius agrícoles. Sabent, senyores i senyors diputats, que
no tots els cultius es podran regar amb aigües reciclades, per
molt que s'arribi a aquesta..., per molt perfecte que sigui la
depuració terciària. Hi haurà cultius que difícilment es podran
regar, però nosaltres entenem que la majoria d'aquells que es
produeixen a l'illa de Menorca en concret sí que es podrien
utilitzar. I amb aquesta finalitat demanam al Govern que
dediqui una partida pressupostària, l'any 1997, amb aquest
objectiu. 

Instam, igualment, el Govern a promoure i col•laborar de
forma activa en la creació de societats de regants per part dels
agricultors interessats en aprofitar les aigües residuals. En
aquest sentit, vull dir que la Conselleria d'Agricultura també hi
té un paper; si bé la responsabilitat de la utilització d'aquestes
aigües no serà de la Conselleria d'Agricultura, sí que promoure
la creació de societats de regants hauria de ser responsabilitat
d'aquesta conselleria i, en aquest sentit, pensam que també se
l'ha d'instar a què dugui a terme aquesta política. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que volen intervenir? Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula
la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
només dues paraules per donar suport a aquesta proposició no
de llei. Pensam que és important allò que es demana i, sobretot,
tant l'apartat primer -que és donar aquest fort impuls a la
depuració terciària, sobretot a Menorca- i sobretot l'aspecte
segon, quan parla de promoure i col•laborar en la creació de
societats de regants, perquè consideram que l'Administració, la
mateixa conselleria, ha de fer aquesta tasca de promocionar, de
col•laborar, d'instar perquè hi hagi aquestes societats per
l'aprofitament d'aquestes aigües. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT.:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Som conscients, i així ho admet
la societat de les Illes Balears, que l'aigua és un recurs
escàs. La necessitat de la seva racionalització afecta a tot el
conjunt de les illes i es fa necessària l'aplicació de criteris de
millora i adequació del seu consum. Amb aquesta
proposició no de llei, que presenta el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, ens referim al foment de la utilització
d'aigües depurades per a reguiu agrícola, en concret. 

Entenem que l'experiència del Pla de Sant Jordi es pot
reproduir i millorar a altres zones, així com la depuració
terciària per conreus de productes de consum humà. 

Millorar el tema de l'aigua és un tema que s'ha insistit
des del Govern i entenem que no ha de ser just un efecte de
propaganda; "millorem l'aigua": amb aquest anunci ens
deia..., no ha de ser just una qüestió de propaganda sinó que
també ha de revertir al Pressupost. En tot cas consideram
que s'ha de produir la confluència, d'una banda, de la
corresponent -insistesc- dotació pressupostària per tal de fer
front als incentius d'aquest reguiu, i la corresponent
adequació de les instal•lacions així com la informació; i per
una altra seria urgent un estudi complet de necessitats, tant
de depuració terciària com de secundària amb els
corresponents filtres, donades les característiques de les
aigües residuals a les diferents zones. Perquè, en definitiva,
no es tracta tant de incrementar la superfície de reguiu com
de regar millor allà on es faci. 

En tot cas, donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, el perill, a
vegades, de presentar moltes proposicions no de llei, moltes
iniciatives, és que, de tant en tant, n'hi ha algunes de
demagògiques. És el cas de l'actual. 
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El Govern balear s'ha destacat per fer una política
capdavantera en depuració d'aigües i, si a algun lloc no se li pot
recriminar que hagi mirat prim en inversions, és en aquest. L'illa
de Menorca mateix n'és un exemple. Vostè recordarà els
importants esforços que ha vengut fent el Govern al llarg de tot
el temps que ha estat governant i també actualment. Estam a la
fase de la construcció de la depuradora de Maó-Es Castell, que
s'està construint, recordi que finançada tota pel Govern balear.
Vostè recordarà aquella espantada del Sr. Borrell quan, una
vegada s'havia compromès, després no va complir els
compromisos que havia fet i, miri per on, que el Govern balear,
el Sr. Reus, va assumir tota la inversió donant el fort impuls en
aquesta matèria. 

Estam construint les depuradores. Estam fent feina, després,
en tractament d'aigües. I, poc a poc, anam acabant tot aquest
cicle, jo crec que en un temps pràcticament rècord. Evidentment
que tot això que vostè proposa es farà, però es farà dins la
programació que està fent el Govern, que jo crec que és molt
accelerada i molt ben duita. Allò que no podem pretendre és
tenir-ho tot fet el primer dia i, ja li dic, precisament l'illa de
Menorca és un dels exemples on l'esforç inversor del Govern en
matèria de depuració ha estat molt i molt fort. 

Per tant, no podem donar suport a aquesta moció perquè tot
això que vostè diu es farà dins la programació que es té, però es
farà al seu temps. No podem pretendre fer màgia i fer les coses
en un mes. L'esforç, aquí, i ho reiter una vegada més, ha estat
intens; per tant, estam convençuts que la línia aquesta
continuarà fins que tot el cicle estigui complert. Moltes gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la setmana passada
devien renyar al Grup Parlamentari Popular perquè va donar
massa suport a les propostes que presentàvem els grups de
l'oposició i avui es coneix. La setmana passada, encara que hi
hagués una coincidència, o a partir de que hi havia una
coincidència entre els plantejaments que feien els grups de
l'oposició i projectes que podia tenir el Govern de les nostres
illes amb un suport a  propostes que es presentaven, i aquesta
setmana és aquella actitud que ja coneixem que "ens deixin
governar, que per això estam al poder i vostès estan a l'oposició,
i nosaltres ja tot allò que vostès proposen ho tenim
absolutament previst".

Però la realitat és incontestable. És cert que a les Illes
Balears s'ha fet un determinat esforç de preservació del medi
ambient en matèria de depuració d'aigües i de reutilització
perquè som la comunitat autònoma que té més problemes en
aquest sentit i viu, precisament, de la conservació del medi
ambient i, per tant, havia de donar resposta a uns problemes que
estaven plantejats damunt la taula i que era un crit unànime per
part d'institucions, en aquesta cambra, grups parlamentaris. I el
propi Govern ha respost, en un moment determinat, i sí, hi ha un
nivell elevat -ho hem de reconèixer- respecte d'altres comunitats
autònomes, de depuració d'aigües, però en reutilització m'han
de reconèixer que encara és molt limitat. I que, si llegeixen
l'exposició de motius de la nostra proposició no de llei veuran
que feim referència, precisament, a aquesta baixa utilització o
reutilització a l'illa de Menorca, que és on manco se n'utilitza,
on manco hectàrees s'estan regant. I aquesta és la resposta que
ens dóna el Govern, no ens l'inventam nosaltres. El Govern
reconeix que no, que, en aquest sentit, a Menorca s'està, encara,
enrera. Es reguen un nombre d'hectàrees considerable a l'illa de
Mallorca, -ho de dit abans, 1425 hectàrees-, 122 a l'illa d'Eivissa
i, a Menorca no hi ha, en aquests moments, pràcticament,

l'utilització és (...). I segurament que encara hi falta aclarir
moltes coses, és un tema amb el qual s'hi ha de fer feina. 

Nosaltres entenem que sí, que s'ha avançat en depuració,
però m'han de reconèixer, senyores i senyors diputats, que
a vegades el Govern..., vostès ens poden acusar de ser
demagògics a l'hora de fer determinats plantejaments, però
que el Govern també té una excessiva tendència a
l'autobombo: pàgines senceres als mitjans de comunicació
explicant que depurar i reutilitzar són conceptes per
l'aprofit... Molt bé, perfecte. Però quan la primera part sí es
compleix però amb la segona l'actuació continua essent
encara tímida, entenguin que el paper dels grups de
l'oposició és reclamar al Govern més celeritat i una actuació
més contundent. Nosaltres la voldríem així. Que l'ordre de
prioritats dels grups de l'oposició no és el mateix que el de
l'equip de govern actual: claríssim. Per això no estam dins
els mateixos partits, ni, evidentment, dins els mateixos
grups parlamentaris. Però, davant una realitat
inqüestionable, i a partir de les mateixes dades que aporta el
Govern, entenguin  que és lògic que nosaltres demanem que
es faci una passa més i que es faci de la forma més urgent
possible a la nostra comunitat autònoma, en favor de la
reutilització de les aigües que han sofert aquesta depuració
terciària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Tot açò ja li he dit i li
reiter, Sr. Orfila, que tot açò el Govern ho fa i, fins ara, ho
ha fet molt bé en matèria de depuració d'aigües. Per tant, no
tenim motius per creure que en el darrer tram, el tram més
senzill, no ho farà bé. És per açò que no li donarem suport,
perquè és una cosa que és palpable que el Govern ho està
fent i de forma molt positiva. 
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En referència a si el Govern es dóna molt d'autobombo o no,
jo crec que només el supera vostè, l'autobombo del Govern. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Diputat. Passarem a la votació d'aquesta
proposició no de llei, senyors diputats. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 6; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta proposició no de llei. 

I.3) Proposició no Llei RGE núm. 4410/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a formació dels
ramaders.

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 "Formació dels ramaders". Té la
paraula el Diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Em creguin que, sense cap ànim de
donar-me autobombo sinó tot el contrari, de fer propostes en
positiu que serveixin perquè els ciutadans de les Illes tenguin un
millor servei, estiguin molt més ben tractats per part de
l'Administració, és que presentam aquesta proposició no de llei
l'objectiu de la qual és molt clar i molt senzill. Tots vostès saben
que els agricultors és segurament el sector que més dificultats,
que més problemes té per accedir a la formació, per moltes
qüestions, perquè estan disseminats, perquè tenen dificultats per
accedir a determinats centres, a determinats llocs on s'imparteix
la formació, i que aquest element, en canvi, és absolutament
imprescindible per poder transformar les explotacions agràries
en empreses i, per tant, per poder convertir els agricultors de les
illes en empresaris moderns.

Aquestes dificultats per accedir a la formació és evident que
sols es poden solucionar a partir d'una col•laboració estreta de
l'Administració pública i les organitzacions agràries que, a
través de la realització de cursos de formació, possibilitin que
els agricultors, que els ramaders de les Illes Balears adquireixin
noves tècniques, els coneixements que són necessaris per
utilitzar uns productes que cada dia són més sofisticats, una
maquinària que també cada dia és més sofisticada, i que ja és
d'un ús quotidià a les explotacions agràries modernes.

Em creguin que aquest diputat que els parla ha tengut ocasió
de comprovar, primer, la resistència que els ramaders varen
tenir quan es varen oposar a la implantació dels primers
cursos de formació de jutges ramaders, des de aquella
actitud de dir "i què m'han de venir a ensenyar si l'avi, mon
pare i jo mateix duim tota la vida fent feina entre bestiar?";
per veure, per comprovar, he assistit, com a mínim, a tres
cursets de jutge ramader, sencers, per comprovar al final
com els ramaders que hi assistien se sorprenien d'ells
mateixos quan eren capaços de qualificar una vaca -amb
allò que representa-, de descobrir quins defectes tenia, quin
d'ells eren millorables i quins serien els toros el semen dels
quals serien milloradors d'aquests defectes que tenia la vaca
per assegurar que les millores genètiques i morfològiques
del bestiar es fessin efectives i fossin reals al llarg del
temps. I la prova d'això és l'avanç, el salt qualitatiu que es
va produir a les Illes Balears a partir del moment en què es
varen començar a celebrar aquests cursos de jutge ramader
que possibilitaven aquest coneixement directe, aquest
coneixement de quin era el nivell de qualitat del bestiar boví
a la nostra comunitat autònoma. 

Aquests cursos persegueixen de forma clara l'objectiu de
fer conèixer els elements de morfologia i genètica que
capaciten el ramader per decidir com planificar les millores
del seu ramat, el capaciten per veure quins seran els bous
milloradors d'aquest bestiar i, no obstant açò, la Conselleria
d'Agricultura -segons resposta parlamentària remesa a
aquest diputat- l'any 1995 només ha subvencionat un curs
d'aquestes característiques i l'any 1996 no tenia previst
subvencionar-ne cap, encara que sembla que finalment pot
haver canviat d'opinió i segurament que se n'ha realitzat un,
segons les informacions que té aquest diputat. 

Nosaltres pensam que és important que l'Administració
promogui la realització d'aquests cursos, que ho faci de
forma estreta amb organitzacions agràries que estan
especialitzades en  temes ramaders -Nuclemens, Frisona
Balear- m'és igual l'entitat, però en col•laboració estreta
amb aquestes organitzacions agràries, i que es tengui un
plantejament d'actuació o d'incidència constant en aquesta
matèria perquè estam convençuts que representa un avanç
notable en la formació de ramaders i en aquest objectiu que
ens plantejat, i amb el qual supòs que tots estam d'acord, de
arribar a convertir els nostres agricultors en vertaders
empresaris moderns. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que volen intervenir? Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Diputada Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull manifestar que el Grup Mixt
donarà suport a aquesta proposició no de llei. Creim que les
proposicions no de llei que presenta el Sr. Orfila tenen totes un
interès per millorar la qualitat de vida dels agricultors i
ramaders. En moltes ocasions el Govern ens diu que ells ja han
iniciat les propostes que ell fa, o que les estan fent. El nostre
grup considera que, de qualque manera, si hom fa una
determinada activitat o una determinada proposta, no hi ha cap
motiu, ni un, per no poder-li donar suport. Així és que el nostre
grup donarà suport a aquesta proposició, perquè creim que la
formació és bàsica en tots els camps, però molt especialment en
aquells que, com els ramaders, estan en una situació crítica. 

Crec que s'ha avançat molt en els darrers anys, però que
manca encara una mica més d'esforç per part de l'Administració
perquè tots els agricultors puguin accedir a aquests cursos.
Cursos que si no són promoguts des de la mateixa Conselleria
d'Agricultura difícilment tendran l'abast per part de tots els
ramaders. 

Per tant, el nostre suport a aquesta proposta, amb l'interés
que, el dia de demà, els nostres agricultors i ramaders estiguin
a nivell de la resta dels europeus per poder donar sortida als
nostres productes i que el camp mallorquí no sigui tan sols un
jardí per a estrangers. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula la Diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ho deia ara l'anterior parlamentària, la Sra. Munar, que les
propostes del Sr. Orfila són sempre en el sentit de millorar la
gestió de la mateixa conselleria i, en aquest cas, allò que més
sorprèn és que, quan s'explica a l'exposició de motius que la
Conselleria d'Agricultura només va donar subvenció durant tot
l'any 95 a un curs de formació d'aquestes característiques, i que
l'any 96 -malgrat hagi canviat d'opinió- m'imagín que només
podrà donar subvenció a un sol curs, allò que esperam és que el
Grup Parlamentari Popular no podrà dir que aquesta vegada són
cursos que ja està fent, sinó que si de cas haurà de justificar les
restriccions pressupostàries, en aquest sentit. 

El nostre grup parlamentari dóna suport a aquesta proposició
no de llei, i allò que consideram que hauria de ser com a
prioritari dins la Conselleria d'Agricultura seria destinar doblers
suficients dins les partides de l'any 97 per a que aquesta
proposició no de llei fos factible i hagués els cursos de formació
en nombre necessari per tal de, realment, donar inversió en
formació als ramaders. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Hem comentat, des del Grup
Parlamentari Socialista, i ben segur que ho continuarem
fent, que un dels grans problemes estructurals que ve
arrossegant el sector és el de la formació, que incideix,
precisament, en la rendibilitat de l'explotació, tal com queda
especificat a aquesta darrera proposició no de llei que el dia
d'avui ens presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
De tal manera que, a Balears hi ha un sol centre, un sol
institut d'ensenyament secundari reglat que continua amb les
ensenyances agràries, que són més bé agrícoles. I hem de
dir, a més, que la demanda d'alumnat és baixa. 

Entenem que s'ha de donar suport a aquesta iniciativa
per tal d'incentivar i dotar pressupostàriament aquesta
formació, en col•laboració amb les organitzacions agràries.
Resulta un obstacle important, un repte a superar, ja que
resta competitivitat a un sector que necessita que es posi al
dia, una formació permanent, un reciclatge que permeti anar
desterrant antigues tècniques heretades i anar-ne incorporant
de noves. I això ha d'estar en aquesta línia de diàleg amb el
sector per tal de conèixer necessitats i prioritats, i poder
donar així les solucions més adients per cobrir aquest
objectiu de formació. 

El suport del Grup Parlamentari Socialista a aquesta
proposició no de llei de formació dels ramaders. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

  Gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Popular té
la paraula el diputat Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. El coneixement de la morfologia
i aspectes funcionals de les diferents espècies animals
condueix, indubtablement, a una millora dels individus per
solucionar les espècies. En el cas concret del bestiar boví
frisó, d'aptitud marcadament lletera, la Confederació
Nacional d'Associacions de bestiar vaccí Frisó espanyola,
ha vengut promocionant les escoles de jutges nacionals que
capaciten els assistents a intervenir com a jutges als
concursos de bestiar celebrats d'acord amb la reglamentació
nacional. 

Amb posterioritat s'han promocionat les escoles de
jutges ramaders locals per titular els ramaders que hagin
participat en aquests cursos a actuar com a jutges en
concursos locals de bestiar d'aquesta raça, ens referim al
bestiar frisó. Com és lògic, aquesta capacitació aporta
coneixements perquè el ramader interessat ho pugui aplicar
a la seva pròpia explotació. Per una altra part, aquests
coneixements poden ser adquirits mitjançant cursets o
escoles que no es denominen exactament escoles de jutge,
però que els capaciten per poder prendre part en concursos
locals.
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La Conselleria d'Agricultura -ja ho va expressar el conseller
a les seves compareixences- creu que és positiu fomentar tot
tipus d'ensenyances amb independència del fet que ho facin les
associacions o que ho faci directament, des de la mateixa
conselleria. 

Aquests darrers anys crec que s'han fet diferents cursos,
sobretot sempre que ho han demanat aquelles associacions
privades, amb una gran acceptació, sobretot pels ramaders.

La celebració, amb el suport de la Conselleria d'Agricultura,
de concursos d'aquesta naturalesa duits a terme sobretot a l'illa
de Mallorca i Menorca amb assistència de jutges nacionals -i
s'ha duit bestiar de gran qualitat- explicant sobre la pista, al
fòrum on s'han fet aquests concursos, d'aquestes competicions,
supleix en certa mesura ensenyances que es podrien donar en
cursos, sinó que en aquestes exposicions, jutges nacionals o
jutges locals capacitats donen una explicació que, en certa
mesura, serveix als ramaders per obtenir també unes
ensenyances molt positives.

Per tot això, creim, el nostre grup, creim que la conselleria,
dins les seves possibilitats pressupostàries, dóna un gran impuls
a la celebració de cursos, com ha explicat abans el Sr. Pax, que
en una sèrie d'anys s'han invertit en ajudes a les (...) uns 115
milions, i a Ucabal uns 58 milions.

Com he dit abans, el conseller, a la seva compareixença, ja
va dir que ell prestaria una gran ajuda. Creim que s'està fent. Hi
ha un sentit de progressar en aquesta tasca. Per tant, si s'està
fent, quasi no m'atrevesc a dir que sigui necessari tramitar
aquesta proposta no de llei. Per tant, no li darem suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Ha acabat?

EL SR. MARÍ I BONET:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Com he dit abans, Sr. President, ha canviat una miqueta
el tenor del Grup Popular a aquesta comissió, i allò que la
setmana passada era una actitud aquesta ha estat una altra.
La setmana passada la coincidència dels plantejaments que
fèiem els grups parlamentaris proposant amb plantejaments
que també fa el Govern, duien com a conseqüència una
resposta positiva, i en aquest moment duen com a
conseqüència una resposta negativa. Esperarem, en
qualsevol cas, que es produeixi un nou canvi, que la
setmana qui ve, amb un poc de sort, aconseguim aprovar-ne
alguna. Perquè pensam... -se n'ha aprovada una, és cert-...
perquè pensam que les propostes que feim no fan res més
que intentar incidir amb problemàtiques que són reals, que
sí que existeixen, intentant donar visions positives d'allò que
és el sector agrari. 

En cap dels punts de les proposicions no de llei que
presentam hi ha elements de reprovació d'actituds del
Govern, sinó d'instar a mantenir actituds positives, i que si
el Govern té previst dur-les a terme, millor comptar amb el
suport parlamentari per poder-les-hi dur. En qualsevol cas,
pensam que no donar-les suport distorsiona d'alguna manera
el debat que es produeix dins el Parlament, perquè allò lògic
seria que servissin els debats en una comissió com aquesta
per constatar coincidències, i que aquestes es traduïssin en
vots unànimes. Que l'unanimitat amb el contingut de la
proposta es tradueixi en una divergència a l'hora de votar-
les, com a mínim, hem de reconèixer que és poc lògic.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARI I BONET:

Només li volia dir que, efectivament, tots estam d'acord
en el fet que és molt positiu que hi hagi una idea conjunta i
creim que és molt important que el sector ramader tengui la
major informació possible, la capacitació més gran cada dia.
Però, sembla que si nosaltres hem de presentar una
proposició no de llei quan la voluntat de fer tot això hi és,
aleshores sembla que anam en contra de les directrius del
conseller, que vertaderament ho vol fer. Si ell diu "jo ho
vull fer, jo ho faré", crec que no l'hem d'espitjar tant.
Donem-li una mica de..., un xec no en blanc, però almanco
a 90 dies. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, passarem a la votació d'aquesta
proposició no de llei. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

No hi ha abstencions.
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EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei. 

I, acabat, esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. 

A la una i mitja, serà el dinar. Aquí baix.
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