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EL SR. PRESIDENT:
Començam la sessió d'avui. En primer lloc, deman si hi ha
substitucions.
EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:
Sí, Joan Ramonell substitueix Maria Salom.
EL SR. PRESIDENT:
Alguna més?
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal d'informar sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb el sector
lleter (RGE 3613/99).
El punt únic de l'ordre del dia constitueix l'escrit RGE núm.
3613/99, presentat per quatre diputats, membres de la Comissió
d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual sol•liciten la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d'informar
sobre la política del Govern de les Illes Balears en relació amb
el sector lleter. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, Joan Mayol i Serra.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats.
Jo comparesc amb molt de gust per informar de les feines que
ha dut a terme la conselleria, que, al pas que duim, podrà ser la
conselleria de la llet, perquè n'absorbim una quantitat de temps
molt important per intentar resoldre els problemes que això
suposa. De fet, vull recordar que en una compareixença anterior,
em vaig oferir a presentar en aquesta cambra resultats de les
feines que la conselleria té en marxa. Reiter aquest anunci perquè
la informació que podré donar avui no és completa, hi haurà
aspectes, com vostès veuran, encara no estan acabats i, per tant,
la podré qualificar una miqueta de prematura, però, amb molt de
gust, com dic, n'informaré, i com que aquest és un tema molt
llarg, per ventura no està malament que es faci en successius
treballs de la cambra.
En primer lloc, una miqueta de memòria, hem preparat una
llista dels contactes que ha tengut aquest conseller amb el sector
i que passaré a relacionar a continuació, que no són complets, hi
ha hagut molts altres contactes que ha dut a terme la Direcció
General d'Agricultura i altres per part dels serveis tècnics de la
conselleria.
Des del mes d'agost ens hem reunit dues vegades amb
l'associació de frisona balear, ens hem reunit una vegada amb el
laboratori Libal, el laboratori d'anàlisis de la llet produïda, ens
hem reunit amb els nuclis de control lleter, ens hem reunit
específicament per aquest tema amb Ucabal, amb Unió de
Pagesos, amb la Sat Migjorn, amb la Fagb, en tres ocasions amb
Agama, hem fet una visita a les instal•lacions d'aquesta indústria,
hem visitat cinc explotacions a Campos. una explotació a
Capdepera, una explotació a ciutat, hem tengut dues reunions
amb cooperatives i productors per al tema de subvencions a les
dosis seminals, hem visitat les instal•lacions de El Caserío, de
Coinga, hem tengut reunions amb Fagme i amb Ucame, hem
tengut també entrevistes amb l'Associació de Formatgers de
Mallorca, hem visitat la fàbrica de formatges artesanals de Can
Burguera, hem visitat distints productors individuals, tres
reunions amb el Consell Regulador del Formatge de Maó, dues
reunions amb els regants de Sant Jordi, que són part del sector
lleter, ja que produeixen l'alfals, hem tengut una visita i una
reunió de Plandisa, l'empresa que fabrica l'alfals, i dues reunions
amb l'Ajuntament de Campos a aquest respecte. A més a més,
per ventura vostès interpretaran correctament el que significa,
però hi ha hagut tres sopars amb productors a Campos, a
Montuïri i a Sant Jordi, els quals, encara que puguin parèixer

activitats lúdiques, no ho són, són activitats de feina i els
assegur que la meva cintura se'n ressent.
L'atenció que hem proporcionat al sector lleter no és
proporcional al seu pes en l'economia agrària de Mallorca,
sinó als problemes que aquest sector pateix, perquè
consideram que mereixen i requereixen una atenció molt
intensa per part de la conselleria.
El plantejament que hem traçat a partir d'aquests
contactes i d'aquestes visites és la necessitat de dissenyar
amb el sector una línia de solucions estructurals que
permetin la seva supervivència a mig termini, en comptes
d'abocar ajudes directes o que no suposin amb claredat una
solució de futur.
Fins ara, s'havien invertit en el sector, en els darrers 12
o 13 anys, més de 5.000 milions de pessetes i el resultat no
ha estat positiu perquè el declivi en nombre d'explotacions
i la rendibilitat d'aquestes s'ha mantingut (...).
Per canviar, hem volgut aplicar un plantejament nou, que
ha estat, hi insistesc, acordar amb el sector una estratègia
conjunta i involucrar-hi els productors i els industrials en la
possible millora de la situació.
Ens hem trobat, per fer-los una metàfora, dins una barca
on els remers es pegaven entre ells, enlloc de dur un rumb
definit, i per part dels industrials hi ha moltes queixes de la
qualitat de la llet produïda, de la qualitat de la llet entregada
per alguns dels productors; per part dels productors hi ha
una desconfiança en pràctiques que gairebé podríem
qualificar si no de monopolístiques sí d'acord de preu per
part dels industrials, i la impressió que tenim és que cap dels
dos ha entès bé els problemes que té l'altre i que,
lògicament, amb aquest desenteniment, era impossible que
aquesta situació canviàs.

Per intentar aquest canvia, a mitjà mes de setembre vàrem
reunir els tècnics de la Conselleria d'Agricultura, amb
participació de tècnics de l'Institut de Biologia Animal, amb
tècnics del Ministeri d'Agricultura i també un tècnic de la
Generalitat de Catalunya, els quals varen elaborar un document
de partida referit als problemes específics a l'illa de Mallorca,
perquè aquest document ens servís com a element de diàleg entre
tots els implicats de forma i manera que l'estratègia es consideràs
com una complicitat entre tots els sectors, és a dir, el que
voldríem és que, si ens toca dur el timó, el durem, però que els
remers vagin en la mateixa direcció, perquè, com deia abans, si
en lloc de remar, es peguen amb els rems, evidentment, la barca
no camina.
El resultat va ser un document inicial que va ser
complementat amb feines per part dels serveis propis de la
conselleria i pels polítics de la conselleria que va permetre, dia
30 de setembre, si no me'n record malament, una reunió, per
primera vegada en molts d'anys, dels representants dels
productors, de les tres organitzacions de productors més
importants, Unió de Pagesos, Ucabal, la Unió de Cooperatives de
Balears, i la Fagb, i quatre firmes industrials, les més important
de les quals són, evidentment, Agama i formatges Piris, però
també altres formatgers, per presentar i debatre el document. Es
va fer l'oferta que sobre aquest document aquestes entitats
realitzassin les seves aportacions, les quals, varen arribar en dies
posteriors, cosa que va permetre noves reunions posteriors.
S'ha de dir que les indústries ens havien anunciat de manera
informal una possibilitat o, millor dit, una decisió de la baixada
del preu de llet, successiva, s'havia practicat la desaparició del
que havíem dit, la pesseta d'homologació, i posteriorment estava
prevista la baixada de dues pessetes per litre.
Jo vull agrair davant aquesta cambra, davant aquesta
comissió, que els industrials, a petició de la conselleria,
renunciassin, tant per part d'Agama com per part dels formatgers,
a practicar aquesta baixada, que situava el sector en molt males
condicions i, evidentment, dificultava qualsevol línia de diàleg
oberta amb ells durant aquest anys. Els preus, els han mantengut
durant aquest any i es continua treballant per evitar que a dia 1
de gener ells es vegin sense perspectives que els permetin
mantenir una situació que no és positiva però amb esperances
que se solucioni a mig termini.
De les reunions d'aquesta mesa, la qual hem anomenat com
Mesa del Sector Lleter, ha sortir una primera passa, que, en la
meva opinió, és molt important i que per a nosaltres suposa no
vull dir una victòria, sinó un èxit, perquè, evidentment, és un èxit
de tots els qui han participat en aquesta decisió, que ha estat la
constitució d'una interprofessional lletera, una organització
formalitzada, que tengui els seus estatuts, en què participaran
totes les entitats que he anomenat, excepte que n'hi hagi alguna
que se'n desdigui, i que sigui un fòrum permanent de debat i
acord per al futur del sector; és a dir, que aquesta passa, per a
nosaltres, insistesc que obre unes perspectives de futur que no
havíem tengut fins ara i que pot ser realment molt important.

Creim que ells tenen uns interessos comuns molt clars,
tenen un problema greu de cost de producció, en el cas dels
productors, molt més alt que en el cas de la península, en
molts de casos, i tenen un problema, les indústries, d'una
competència per part d'empreses foranes, per ventura dir
que inunden el marcat pot ser un poc exagerat, però, en tot
cas, introdueixen en el mercat llet d'oferta a un preu molt
inferior que el cost que tenen les indústries locals per
elaborar la llet.
Nosaltres estam convençuts que això només es pot
superar amb organització i que a mig termini necessitarà, o
a curt termini, una reestructuració tant del sector productor
com del sector industrials; els avantatges d'una possible
recollida en comú o de tractaments comuns podrien abaratir
els costos sense necessitat d'incidir en abaratir el preu de la
matèria primera.
Per altra banda, el Consell Agrari, reunit aquesta mateixa
setmana, va donar un suport genèric al document de la
conselleria i va suposar que hi hagi una nova convocatòria
d'aquesta mesa, que es farà demà horabaixa, en la qual
tornaran a seure tots els productors.
Hi va haver un problema, que vostès coneixeran a través
dels mitjans de comunicació, ja que una de les
organitzacions professionals va considerar que tot el tema
havia de quedar aparcat amb la condició que hi hagués un
compromís d'ajudes directes als productors per part del
Govern, xifrat amb una quantitat que nosaltres vàrem
considerar inassumible, i l'oferta que va fer la conselleria és
que aquesta ajuda als productors havia de quedar
condicionada a l'acord global sobre el document, és a dir,
que no vèiem adequat simplement tornar a tirar un poal
d'aigua al foc sense controlar, realment, el problema, i que,
per tant, aquesta ajuda directa pot tenir sentit si està
emmarcada en tot un altre conjunt de mesures que passaré
a comentar-los.
Abans d'entrar a comentar el document, vull reiterar,
com ja em sembla haver manifestat en altres ocasions, que
això no significa, en absolut, una discriminació insular a
aquest respecte. Se'ns ha plantejat un problema més urgent
i més peremptori a l'illa de Mallorca amb aquest anunci de
baixades de preu, cosa que no ha succeït a l'illa de Menorca.
A l'illa de Menorca, per altra banda, hi ha problemes
estructurals resolts, la central lletera és una central
cooperativa que manté uns preus més elevats que els de
Mallorca, el problema d'excedents que es planteja a l'illa de
Mallorca allà no es planteja, per l'existència de la factoria El
Caserío, i tot i que és evident que per al sector agrari el pes
dels lactis a Menorca és molt més important que a Mallorca,
la seva situació, tot i ser difícil, no és tan agònica o tan
complicada com la de l'illa, i creim que requereix una línia
de feina diferent.

En aquest sentit, la tasca de Menorca està igualment
encetada, hi ha un document en elaboració que serà sotmès a la
mateixa línia de feina que a Mallorca, però entenem que el ritme
ha pogut ser diferent.
Per altra banda, és evident que, rebent les competències en
agricultura dia 1 de gener el Consell Insular de Menorca, aquest
tendrà molt a dir en el cas d'aquesta situació, i que ni nosaltres ni
aquesta cambra té cap consideració a fer sobre els temes
pressupostaris del Consell Insular de Menorca. En conseqüència,
la línia de feina ha de ser diferent, perquè involucrar-hi el consell
ha de ser més gran i, si m'apuren, el protagonisme del consell, ha
de ser més gran. Tanmateix, la sintonia entre el consell insular i
la Conselleria d'Agricultura és total i, evidentment, en el moment
que el tema d'ajudes, que passaré a detallar posteriorment, ha
estat examinat en el Consell Agrari, encara que fos en el Consell
Agrari de Mallorca, va quedar claríssim i explícit que aquestes
serien absolutament similars, absolutament anàlogues, en el cas
de les explotacions menorquines, com els detallaré a continuació.

L'evaluació que fan els tècnics de la conselleria és que
els productors que tenguin menys de 75.000 quilos de quota
són, econòmicament, inviables, en conseqüència, es poden
fer una idea, vostès, de la situació a nivell de l'Estat, on la
mitjana està molt poc per damunt del mínim viable, vol dir
que moltíssimes explotacions, de fet, la majoria
d'explotacions a nivell estatal, estan per davall d'aquesta
mitjana. En conseqüència, sense voler dir allò de mal de
muchos, consuelo de tontos, la situació aquí, quant a
estructura, és molt millor que la de la mitjana i, per tant, una
situació realment menys anguniosa.
La producció es basa en la raça frisona, en el cas de
l'illa, exclusivament, i en el cas de Menorca, hi ha altres
canvis, i, en general, són explotacions familiars, d'una
dimensió mitjana o mitjana-gran, amb règim d'estabulació,
que tenen una producció d'aliment, només en part, basada en
la pròpia explotació. Hi ha una gran quantitat del producte
que s'ha d'adquirir en el mercat. A nivell sanitari,
d'estructura productiva, és molt favorable, el 90% de les
explotacions estan sotmeses al control lleter, que es fa a
través d'Ibabsa, cosa que permet la detecció i la correcció de
qualsevol irregularitat a nivell sanitari de la llet produïda.

El document a què he fet reiterades referències és el que tenc
a la mà, El futur del sector lleter a Mallorca, document de reflexió,
es tracta encara d'un segon esborrany, que podrà ser objecte de
millores en la reunió que tenim prevista demà, que consideram
adequat que sigui després publicat i que hi hagi una edició curta,
però que, evidentment, els 150 productors, els 154 productors
que en aquest moment hi ha a l'illa, tots els industrials i moltes
institucions públiques que poden tenir una certa incidència sobre
aquest sector el puguin conèixer i el puguin valorar.

Bé, s'ha estudiat un poquet la distribució, i la majoria
d'explotacions, més de la meitat d'explotacions, estan entre
75.000 i 200.000 quilograms de quota, i només es pot dir
que hi ha 26 explotacions de tamany molt gran, que superen
els 400.000 litres de quota.

En primer lloc, el document consta d'una anàlisi de la situació
actual, el nombre d'explotacions dedicades a la producció de llet
que posteriorment passarà a llet, formatges, mantega, batuts,
iogurts, etc., de les 150 explotacions a l'illa i 2 centrals lleteres,
Agama i Formatges Campos, 4 indústries d'una certa dimensió,
la mateixa Formatges Campos, ja anomenada, Can Montes,
Grimalt i Unión Quesera Balears, i algunes indústries de caràcter
artesanal i familiar que no pateixen la gravetat dels problemes
que els he dit anteriorment, ja que tenen altres circuits de
comercialització, en molts de casos, directa, cosa que els permet
tenir uns marges i un aprofitament del valor afegit superior al de
les indústries locals. En tota, hi ha en aquest moment 9.900 caps
de vaques reproductores a l'illa, i, com he dit, sembla, estan
distribuïdes en 154 explotacions, amb una quota total de
39.027.279 quilos de quota lletera.

Els he de confessar que l'obtenció de dades econòmiques
sobre el sector són molt difícil i que hi ha discrepàncies
entre les diferents fonts a què hem pogut acudir, quant al
cost de producció i fins i tot al preu de venda de la llet,
perquè la llet té un preu base, com vostès saben, hi ha unes
penalitzacions per la falta de qualitat de la llet, el nivell de
greix, de proteïna, l'existència de productes indesitjables,
com antibiòtics o cèl•lules somàtiques, i en canvi hi ha unes
millores en el preu en relació amb el major nivell de
característiques desitjables pels industrials. Això fa que les
dades que s'han pogut veure en els mitjans de comunicació
estiguin molt distorsionades, perquè moltes vegades es fa
referència a preus mitjans, als preus més baixos de la
cadena, i l'exactitud en aquestes dades resulta realment
complicada.

L'estructura d'aquestes empreses és realment molt favorable;
si la comparam amb la mitjana a nivell de l'Estat, la situació és
molt bona. A Mallorca, la mitjana és de 253.424 quilos de quota
per explotació, i a nivell estatal la mitjana és de 78.189
quilograms de quota.

La incidència del sector o dins l'agricultura de Mallorca
suposa l'explotació directa de 16.000 hectàrees, en general
de reguiu, que dóna feina a prop de 200 famílies pageses, i
si comptàssim tot que el gira al seu voltant, indústries
lleteres, adobaments, pinsos, escorxadors, maquinària, etc.,
es podria considerar que incideix, de manera, hi insistesc,
indirecta sobre uns 1.500 llocs de feina, molts dels quals en
tenen una dependència parcial o fins i tot reduïda.

Per altra banda, també absorbeix unes 96.000 tones anuals de
productes agraris de secà, garba avena, palla, etc., cosa que
suposa el producte parcial d'unes 24.000 hectàrees de secà per les
140.000 hectàrees que té en aquest tipus d'explotació l'illa de
Mallorca.

Atès que el consum mitjà de concentrats per vaca i any
és de 3.500 quilos, aquest diferencial representa un
sobrecost de 24.500 pessetes per vaca i any, ja que comptam
la producció mitjana d'una vaca, per tant, podria repercutir
en un cost directe de 3'50 pessetes per litre de llet produïda.

La nostra avaluació és que entre llet i carn de boví suposa un
12% del producte interior brut de l'agricultura de l'illa de
Mallorca, sense que puguem considerar la incidència que té en
altres sectors que he anomenat en el punt anterior.

La producció farratgera no té, en principis, diferencies,
respecte de la continental, però si comptàssim tots els altres
factors, apart de l'alimentació, que tenen una incidència en
el preu o en els ingressos d'una explotació, ens podríem
trobar que el diferencial respecte de la resta de l'Estat en el
cost de producció de llet és de 5 a 6 pessetes per litre.

Evidentment també a nivell de transport, industrial, d'activitat
professional, mecànics, veterinaris, també es podrien fer altres
consideracions.
De manera que el pes social i laboral i econòmic del sector té
una certa rellevància i mereix que sigui atès tan positivament
com sigui possible.
Per altra banda, no necessit destacar davant vostès la
incidència ambiental i paisatgística que representa, ja que suposa
el manteniment de totes aquestes explotacions amb unes
condicions adequades i també, de manera molt important, la
possibilitat que sigui el sector més beneficiat per l'ús d'aigües
residuals depurades per a la producció de pastures, per a la
producció, sobretot, d'alfals o de blat de les índies per al sitjar,
etc. Aquesta possibilitat que ja existeix, que ja, en part, està en
explotació, especialment en el Pla de Sant Jordi, la veim com a
susceptible de ser ampliada i de reaprofitar aigües residuals amb
un cost molt baix, ja que per a producció de pastures, en molts de
casos, és innecessari acudir a tractaments terciaris complexos i
realment molt cars.
Els problemes de rendibilitat del sector, en primer lloc, es
relacionen amb el fet insular. Hi ha, en definitiva, un menor preu
dels productes i un major cost de la producció. S'ha de considerar
que els costos de tot tipus de productes que necessiten els
pagesos, des de combustible a maquinària i, especialment,
pinsos, així com també adobaments, llavors, concentrats,
productes sanitaris, solen ser superiors o són superiors als que
obtenen productors de la península.
Per altra banda, el cost d'alimentació, en el cas de tots els
productors que depenen d'adquisicions exteriors a la seva
explotació és relativament alt, també més alt, i, en concret, hem
trobat un diferencial mitjà de 7 pessetes per quilogram, és a dir,
un 26%, entre els ports de Tarragona i els de Palma en tots els
productes d'importació com soja, polpa de remolatxa, llavor de
cotó, blat de les índies, etc.
Aquí es podria parlar d'un efecte pervers de la insularitat,
perquè el transport marítim de tots aquests productes no té per
què ser més car a una illa que al continent, el fet, però, és que la
insularitat, lògicament, per un tamany de mercat, afavoreix la
formació de monopolis que poden gaudir d'unes condicions
competitives molt millors i aplicar no el preu de cost de la
importació dels pinsos o d'aquestes matèries, sinó el preu que
suposaria a un altre operador dur-los des d'un altre port
continental. De manera que hi ha un efecte molt negatiu sobre els
ramaders per aquest fet.

Per altra banda, també ens hem trobat que hi ha, podríem
dir que històricament, una diferència de preu entre la llet
comercialitzada a les Illes i a la península, que ha oscil•lat
entre 5 i 20 pessetes per litre, depenent dels moments i de
les comparacions que es facin.
En conseqüència, si es comparen els preus màxims, són
encara més elevats, i els productors arriben a vendre la llet
a la península entre 57 i 59 pessetes i, en canvi, aquí, en els
casos més favorables, no s'han superat les 47 o 49 pessetes
per litre, és mínim, també hi ha diferències importants; per
tant, avaluam que la diferència del preu que reb el
productor, després d'haver tengut uns costs superiors, queda
entre 5 i 7 pessetes per litre per davall del que pot obtenir.
De manera que considerant els dos factors, es podria
arribar a calcular una diferència entre 11 i 13 pessetes per
litre de llet.
El sector transformador, per altra banda, sector
industrial, pateix una crisi, hi ha un sobrecost del fet insular;
històricament, vostès ja coneixen les històries de
Palmacrem, Llet Mallorquina, Blahi i, evidentment, la
d'Agama, que ha passat per moments de dificultat
important, cosa que ha motivat la intervenció del Govern en
altres ocasions.
El resultat ha estat que en molts de casos aquestes crisis
han repercutit directament en el sector productor amb una
baixada dels preus, i com que el pagès no es pot permetre el
luxe de baixar la reacció de pinso a la vaca, finalment és ell
qui té les pèrdues sobre les seves esquenes.
Els problemes de rendibilitat del sector transformador
han estat una poc decidida i erràtica, en ocasions,
intervenció pública estatal o autonòmica, i no em pareix
necessari que ens hi estenguem perquè vostès ja la
coneixen, hi ha hagut també una disminució de la matèria
primera, l'estadística del document ens indica que l'any 9596 hi havia una quota de 54.000 tones de llet i ara estam en
39.000, evidentment, en una economia d'escala, això pot
pesar sobre les indústries que varen ser dissenyades per a
una producció molt més alta, amb una maquinària que en
aquest moment resulta ja sobredimensionada per les
necessitats actuals, però que necessita posar-se tot en marxa
per a una producció inferior, de manera que els costs
repercutits són més alts.

Per altra banda, hi ha un problema de comercialització que
afecta les indústries i que és realment molt greu. En primer lloc,
les Balears són un mercat finalista i, en ocasions, quan les grans
indústries peninsulars necessiten desfer-se de partides pròximes
a caducitat o necessites desfer-se del que s'anomena llet negra,
és a dir, llet produïda fora de quota i que els pagesos peninsulars
es veuen obligats a vendre a uns preus realment molt inferiors,
aquesta podria amenaçar el mercat peninsular, col•locar aquestes
partides de llet a Barcelona o a Madrid repercutiria en tota la
gran cadena, en canvi, enviar-la a un mercat aïllat, des de tots els
punts de vista, és molt més segur per a aquestes grans empreses,
de manera que en moltes ocasions hi ha entrades de llet amb uns
costs, com a mínim, inferiors als costs que tenen les empreses
d'aquí, se'm fa mal dir si aquests costs són inferiors als de les
empreses peninsulars, que després podré detallar amb alguns
exemples, i que distorsionen el mercat d'una manera molt greu
i provoquen que les empreses tenguin excedents d'estoc que han
de mantenir en situacions molt complicades.
El pes cada vegada més gran de les grans empreses de
compra d'aquest producte, com vostès saben, és realment molt
important, i també ho és a nivell de la indústria hostalera, que, en
la major part dels casos, té grans centrals de compra que,
evidentment, treballen a base del preu del producte i no tenen
consideració, no tenen en compte l'origen del producte
comercialitzat.
En aquest moment està també entre les línies de treball de la
conselleria, que no els les he esmentat perquè m'he limitat a
productors o industrials, però també tenim una roda de converses
amb grans superfícies i el mercat hostaler, amb les grans cadenes
hostaleres, i especialment en aquest darrer cas, per conscienciar
aquestes empreses que adquirint els productes locals mantenen
la qualitat ambiental local, que és una de les bases del seu mercat
i que, en conseqüència, si hi ha una distorsió del mercat de la
llet, tendrà unes repercussions sobre el medi agrari, que és un
dels elements de la qualitat del producte turístic que estam
oferint en els mercats internacionals.
Ara tampoc no els podem presentar els resultats definitius
d'aquestes converses, però estan obertes, es mantenen i tenen un
calendari, tant amb intervenció de la Conselleria d'Agricultura
com de la Conselleria de Turisme.
També s'ha detectat en ocasions un cert nivell de frau en els
productes comercialitzats, especialment en els de baix preu, cosa
que permet una actuació per part de l'Administració que els
comentarem a continuació.

Les propostes i recomanacions elaborades a partir d'aquestes
propostes tècniques revisades pel sector ha estat recomanar
que els productors se situïn en els 250.000 quilos de quota
com a llindar mínim de producció. Les dades numèriques a
què hem tengut accés d'algunes de les explotacions ens
indiquen que en aquests moments, amb el preu de llet que
hi ha hagut aquest estiu, les explotacions que tenguin
aquests 250.000-300.000 quilos, no són per tirar coets,
evidentment, però no perden, són explotacions que estan per
damunt de la rendibilitat. En canvi, les que tenen nivells
inferiors, i molt especialment les que estan per davall de
75.000 quilos de quota, tenen unes grans dificultats de
viabilitat futura.
Seria positiu incidir en els costs de producció, tendríem
el tema dels transports, desgraciadament la famosa Llei de
règim especial de Balears no permet actuar sobre el cost
dels productes agraris ni sobre els adobs, cosa que dificulta
una actuació en aquest sentit. També seria important
disminuir el preu de l'energia, electricitat i gasoil que han de
pagar els nostres pagesos, en moltes ocasions superiors als
que han de pagar altres pagesos de l'Estat. I també és
evident que els pagesos podrien beneficiar-se molt de la
compra en comú de mitjans de producció, sistemes de
compra mancomunats, com hi ha hagut casos, i en el cas de
Menorca, per tornar a posar un exemple, la posada en comú
d'una planta (...) per part d'una cooperativa ha suposat un
èxit molt interessant. Aquest tema de la planta (...) va ser
una de les primeres propostes que ens varen fer arribar des
del sector, i la consideram molt interessant; es tractaria
d'una instal•lació agroindustrial que pogués donar servei
directe a tots els ramaders que s'hi associassin, i que ells han
visitat ja una cooperativa a Los Pedroches, a Andalusia, on
això funciona extraordinàriament bé, perquè hi ha una
compra en comú, i per tant molt més barata, dels productes
que utilitza aquesta planta, i un servei diari mitjançant
camions, que deixen les racions d'aliments directament dins
la menjadora de les vaques, i per tant inclou no només un
benefici econòmic molt important, sinó l'estalvi de moltes
hores de feina diàries per cadascun dels pagesos que estan
en el sistema, de tal manera que la qualitat de vida els
augmenta considerablement. Els explotadors d'aquesta zona
d'Andalusia acaben la seva jornada cada dia a les cinc de
l'horabaixa, perquè han fet ja les dues munyides i
l'alimentació la tenen resolta. Després han de fer les feines
de manteniment. Desgraciadament els nostres productors es
veuen obligats a moltíssimes més hores de feina, que si es
computassin al seu compte de resultats els duria a constatar
una situació realment molt desfavorable.
Consideram també convenient, encara que evidentment
és un procés que requerirà el seu temps, la implicació dels
productors en el sector industrial. Crec, i torn a evocar la
situació de Menorca, on l'existència de Coinga, que ha sabut
superar una situació difícil en els darrers anys per la
implicació dels propis productors, és un exemple que els
mallorquins haurien de ser capaços de seguir.

El document inclou les bases per a un compromís, que
passaré a relacionar a continuació, Per part de l'Administració
s'ha inclòs, com els comentava anteriorment, l'aplicació d'unes
ajudes directes als productors per tal que puguin superar aquests
moments difícils, mentre es posen en marxa totes les mesures
previstes al document. Les ajudes han estat presentades com a
conjuntes per a Mallorca i Menorca, que serien per a un total de
390 milions de pessetes, i que es plantejarien de forma
escalonada. Consideram que els productors que estan per davall
dels famosos 75.000 quilos de quota, i per tant en una situació de
no viabilitat, necessiten fer un esforç molt important de cara a la
seva agrupació o estructuració per arribar a aquest llindar mínim
de viabilitat. En conseqüència a aquests, l'ajuda que se'ls podria
prestar estaria relacionada amb la seva producció anual, i amb
una ratio aproximada, que encara està sotmesa al detall definitiu,
però a nivell absolutament provisional i orientatiu, els puc dir
que estaria en torn de les 5 pessetes per quilo de quota realment
produïda, hauríem de veure quins productors tenen una quota
assignada que no aprofiten, en conseqüència seria absurd donar
ajudes a quotes no produïdes, hauria de ser només a les
produïdes. Però en aquests casos dels petits, que es veuen
obligats a aquest esforç, tots aquells que tenguessin la capacitat
de formular plans de reestructuració, en els quals hi haurà un
suport tècnic directe per part dels serveis de la pròpia
Conselleria, que els ajudarien a preparar aquests documents, en
aquests casos tendrien una bonificació del 50% a aquestes ajudes
rebudes, que suposa un cost relativament petit o molt petit al
total, però que permetria realment no només ajudar a ben morir,
sinó ajudar a superar la situació que ha de passar per aquest
increment de la producció.
Per altra banda, els que tenguin una producció entre 75.000
quilos i 400.000 tendrien una ajuda aproximada de les 5 pessetes,
i que arribaria a un màxim de 2 milions de pessetes per corral, és
a dir que el que tenguin més de 400.000 quilos rebrien una ajuda
equivalent als 400.000 quilos primers. Això ja dic que està
recolzat que els estudis de què disposam ens permeten veure que
els que superen aquestes quantitats són explotacions que no
tenen la rendibilitat adequada, però no tenen pèrdues, per tant
són explotacions que estan funcionant, i que han rebut ja ajudes
molt importants per part del Govern anterior, ja que al Govern
anterior l'ajuda del Proagro era absolutament lineal, de manera
que evidentment eren els ramaders més importants, amb més
producció, els quals m'estalviaré treure noms, però que vostès ja
en deuen imaginar molts, els que tenien un suport més elevat i un
cost més elevat per al programa.
Aquestes mesures queden integrades dins les mesures de
l'Administració, però que són molt més amples. Consideram
necessari donar el suport tècnic i financer a mesures de caràcter
estructural del sector productor, i la més important, que ja he
explicat anteriorment, és la planta Unifit, per a la qual em plau
anunciar una excel•lent disposició per part de l'Ajuntament de
Campos, que ha fet una oferta, oral de moment, a la possible
cessió de la finca on aquesta planta podria situar-se, i que en
aquests moments ja estam en converses formals per treure-ho
endavant. Jo crec que és especialment destacable l'excel•lent
voluntat de l'Ajuntament de Campos, tot i ser d'un color polític
diferent del Govern, que en aquest cas no ha dubtat en cap
moment a oferir aquesta col•laboració en benefici n definitiva de
la major part de productors que estan ubicats en aquella comarca
de l'illa.

Per altra banda l'Administració també es compromet a
un suport tècnic i financer a les mesures de caràcter
estructural de la indústria, en concret hi ha previsions
d'unificar plantes formatgeres, afavorir la recollida conjunta
i la producció de nous productes amb més valor afegit, com
puguin ser iogurts, llet transformada en gelat, formatges,
etcètera. Es mantendrà el suport sanitari i genètic als
productors que l'han gaudit fins ara, intentant millorar el seu
rendiment. Com vostès saben, hi va haver -però crec que és
innecessari estendre'm- una obtenció de quota dins les
negociacions ministerials, que varen ser realment molt
dures, perquè l'oferta del Ministeri estava molt per davall de
la quota finalment obtinguda, que ha estat de 8.800 tones, i
que nosaltres prèviament -i tenc aquí la llista per si qualcú
hi té interès- havíem examinat amb tots el productors tant de
Mallorca com de Menorca, quina era la quota que
consideraven necessària, i tots ells la proposta que ens feren
havia estat totalitzant menys de 19 milions de quilos. En
conseqüència s'ha quedat a menys de 200.000 de les
peticions que se'ns havien formulat pels ramaders, i que en
alguns casos són ramaders que han venut quota, de manera
que no tendrien accés a aquestes quotes obtingudes,
consideram que va ser un resultat completament satisfactori
de la negociació duita a terme en aquest sentit.
Per altra banda l'Administració es compromet a
assegurar als consumidors una qualitat òptima dels
productes mitjançant la intensificació del control sobre el
frau i les pràctiques comercials il•legals que es poguessin
detectar. Així mateix ens implicarem, ens hem implicat, de
fet, en una promoció continuada dels productes lactis de
producció insular, que ja tendran una campanya en aquest
mateix mes de desembre, que està en aquests moments en
tràmit de contractació. S'ha iniciat també una campanya de
sensibilització a nivell d'escoles, vostès saben que hi ha una
petita quantitat de fons Feoga per a la promoció de llet
escolar, i tots els directors han rebut ja informació al
respecte, per tal que afavoreixin el consum dels productes
locals.
Igualment constava en aquest document el consum
preferent de llet del dia o altres productes locals en
institucions públiques, i esper que sigui possible programar
al més curt termini el debat i aprovació de la proposta que
ha fet en aquest sentit el Partit Popular, que va absolutament
en la línia de la que té el document, i que ens sembla que
seria molt favorable, especialment perquè, com vostès
saben, la llet de dia, o la llet fresca, és una llet que té moltes
dificultats de competència exterior, i que en aquest moment
no en té, i que per tant afavoriria de manera, podem dir que
exclusiva, els productes lactis locals.

Igualment mantenim la línia de feina de fomentar la
producció de farratges amb aigua residual depurada, que suposa
uns farratges de molt bona qualitat i molt apreciats pels pagesos
mallorquins. Els puc contar que enguany la producció ha estat
insuficient, Semilla ha hagut d'importar una part de l'alfals
distribuït durant aquests mesos, i que el pagesos, tots, demanaven
que l'alfals fos el de planta de (...), i no l'importat, perquè la
qualitat del nostre els resulta superior.
Per altra banda, com ja he comentat, tenim una campanya
oberta entre els consumidors de grans superfícies i els
consumidors de cadenes hoteleres, per veure d'incrementar el
consum de llet fresca, però també el consum de llet convencional
i el de productes lactis per tal que aquest major consum
afavoreixi el mercat insular.
Als productors, a aquest document se'ls demana una millora
de la qualitat de la llet produïda. Un dels industrials ens ha portat
anàlisis de les llets que li entren, i encara hi ha prop d'un 20% de
productors que li proporcionen llet d'una qualitat inadequada,
que no compleix la normativa exigible. Evidentment això no
representa el 20% del producte, ni de molt, perquè són els
productors petits justament els que mantenen pràctiques
inadequades a la seva producció, però és evident que això crea
un problema a la indústria, que hem de contribuir a resoldre, i
només ho podem fer amb l'esforç conjunt dels productors i de
l'Administració.
Per altra banda, es demana als productors que incrementin la
seva organització professional, per via cooperativa i per via
d'integració amb el sector industrial; per via cooperativa els pot
permetre abaratir costos en l'obtenció de matèries primeres i
millorar la seva negociació de cara a la comercialització. També
se'ls demana un esforç en ajustar la producció a les quotes.
Desgraciadament, com em deia un d'ells, les vaques no tenen una
aixeta, i per tant, quan tu tens una quota assignada, si en el mes
de desembre la producció, que a més és més alta, t'augmenta, es
veuen obligats a produir un poc per sobre de la seva quota
assignada. De fet l'any passat Balears va produir una mica per
sobre de la quota assignada, però això és simplement adaptar la
dimensió dels corrals. La possibilitat de produir més amb menys
vaques és rendible per als productors, i per tant això s'ha de
considerar.
També una altra possible via de millora dels productes és que
els pagesos s'associïn amb pagesos que no siguin vaquers per a
la producció d'aliment a més bon breu. En concret el blat de les
índies per ensitjar és un producte que pot ser molt interessant,
perquè es pot obtenir a un preu mòdic, i que permetria també que
determinats pagesos de determinades zones de l'illa poguessin
produir això amb una garantia de mercat establert, i per tant
aquesta associació entre pagesos de reguiu que puguin produir
això, i els consumidors, que són els vaquers, pot ser positiu per
a les dues parts.

Als industrials, les propostes que se'ls fan en aquest document
és que les iniciatives que duguin a terme a les seves plantes
tenguin per objecte la reducció del cost de transformació,
però no la reducció del cost de compra de llet, perquè en
definitiva aquest és un camí que no té sortida. Això
implicaria renunciar a la baixada de preu que tenien
decidida, i tenir l'objectiu de situar el preu base de la llet al
ramader al preu base que hi pugui haver de mitja a la
península o una mica superior, tenint en compte que els
costs aquí són també superiors. Se'ls demana que facilitin
les relacions dels productors amb les seves empreses, amb
l'objectiu que facilitin fins i tot la seva integració, i els puc
dir que almanco una de les grans empreses ja s'ha manifestat
en aquest sentit, i ha acceptat aquesta integració dels
productors a l'empresa, que participin en les campanyes que
es duguin a terme des de l'Administració, que assegurin la
qualitat dels productes, perquè no ens ha de passar que quan
el Servei de frau inspecciona i multi una llet o una mantega
continental, ens trobem que les d'aquí siguin equivalents,
perquè evidentment això seria negatiu; i que potenciïn la
transformació de llet líquida en derivats lactis amb major
valor afegit, com puguin ser iogurts, gelats, etcètera.
Consideram necessari examinar la concentració
industrial, i és possible que la solució estigui en una sola
planta, que tengui les diferents marques integrades dins ella,
i que puguin produir els diferents productes dels lactis, però
això podria suposar un abaratiment de costos molt
important. Evidentment aquesta proposta requerirà d'una
maduració per part de les empreses que s'hi dediquen, que
són, com vostès saben, empreses totalment privades, i que
no es pot decidir en molt poques setmanes, com s'està
discutint el tema. Bé, el document es complementa amb
altres annexos, que tenen tota una sèrie de consideracions
numèriques, dades estadístiques, que crec que és innecessari
estendre'm en aquest tema.
Jo els oferiria també unes dades dels costs que tenen en
aquests moments els industrials, que jo crec que han de ser
valorades, i en aquest moment el preu mig que han tengut
de compra de llet amb una de les indústries locals, el preu
mig ha estat de 44,34 pessetes. Als diaris ha sortit 39, i 40;
el preu mig ha estat en el darrer any aquest. El cost que se
li ha d'afegir a aquest cost de la llet, la recollida suposa 1,80
pessetes per litre, el brik suposa 15 pessetes, i la
manipulació en fàbrica suposa 16 pessetes més. Per tant, ens
trobam amb un cost en fàbrica de 73,14 pessetes. A això li
poden afegir el cost de distribució, i si volen els marges
comercials, de manera que ens situaríem en un mínim de 84
pessetes, mentre s'està oferint llet a 60 i poques pessetes a
les grans superfícies, llet provinent del continent; i en aquest
moment fins i tot s'ha anunciat l'arribada de llet per davall
d'aquesta anunciada a 69 aquest dies, sinó que pot estar,
podria entrar a grans superfícies a 66 pessetes, a 62 la semi
i a 58 la desnatada. Comptant que aquesta llet ha pagat 7
pessetes de nòlits per dur-la de la península, la situació
realment s'ha de veure que és molt complicada.

Nosaltres creim que el camí que duim és l'únic que pot oferir
una sortida, que si aconseguim la implicació de tot el sector a
tots els nivells, i de les institucions en allò que els toqui, que
evidentment els pot tocar bastant, perquè pot ser la proposta de
llet fresca, vostès imaginin si hospitals, presó, totes les
institucions assistencials tenguin un consum de llet local pot
permetre una garantia de mercat a més perfectament
quantificable i previsible, que doni un alè a aquest sector, que
realment passa per uns moments d'una dificultat que aconsellaria
un acord molt global, i no uns debats de tirar-nos nosaltres els
trastos pels caps, perquè en aquest cas no podem demanar a ells
que no se'ls tirin.
I aquest seria el resum inicial, i estic a disposició de tots
vostès per les preguntes o qüestions que se suscitin.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
diputats i els grups parlamentaris puguin preparar la formulació
de preguntes o observacions, per la qual cosa demanaria als
portaveus si volen aquesta suspensió.
Continuam, idò. Per tal de formular les preguntes o
observacions, procedeix tot seguit la intervenció dels grups
parlamentaris per un temps màxim de 10 minuts. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Amer.

Celebram que des de la Conselleria es vulgui actuar de
forma immediata, entenem que el diàleg i la participació de
tots els sectors implicats és bàsica en aquest sentit. Vostè
ens ha explicat les reunions que ha tengut en aquests pocs
mesos de govern que duu el pacte de progrés, amb
l'Ajuntament de Campos, amb Ucabal, amb Unió de
Pagesos, amb l'Associació de Frisona, ha anat a El Caserío,
amb diferents explotacions a diferents llocs, a Agama, a la
Federació Agrícola Ramadera, etcètera. Per tant és bo,
entenem des del Grup Socialista, que les propostes que ens
ha exposat, a darrera hi hagi el suport del sector perquè
s'impliqui de forma important per intentar resoldre i sortir
d'aquesta crisi.
El conseller ho comentava ahir mateix, en una pregunta
del diputat Sr. Font, que eren clars els problemes que patia
el sector, i que eren importants ajudes, però ajudes ben
encaminades, i per tant ajudes dins uns plans d'actuacions,
evidentment involucrant el sector. És ver que, i fent esment
a la mateixa pregunta, tal com s'esmentava, que tots els
grups d'aquest parlament a l'hora de consensuar unes
polítiques hem fet pinya, i l'exemple d'aquest consens ha
estat l'aprovació del Pla concertat, el Picab, per al sector
lleter, que es va aprovar l'any 95, o la mateixa revisió, que
es va fer una ponència aquí, en aquest parlament, i que es va
aprovar l'any 97. Per tant també és bo que en aquests
moments el PP també donàs suport a aquestes polítiques que
ens ha explicat, amb aquest document de Mallorca, o el
document també que pensen elaborar per a Menorca.

LA SRA. AMER I RIERA:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, agrair la seva compareixença i l'explicació que ens
ha realitzat del sector lleter. La veritat és que la situació del
sector és dolenta, jo crec que allò que correspondria és fer una
auditoria ara i després, per poder comprovar sense dubtes, amb
les explicacions que ens ha fet, les millores amb aquesta política
que es pensa aplicar. Una profunda crisi que, ens ho mostren les
xifres, just a la passada legislatura tenim una baixada important
de ramaders, en un 50% aproximadament; una baixada de quota
també considerable en aquests mateixos anys 95-99, d'un 72%,
i evidentment arrossegant uns problemes grossos derivats en gran
part també del fet insular, però que es tradueixen evidentment en
uns majors costos d'alimentació, tenim xifres aproximades d'unes
3 pessetes per litre, o unes 24.500 pessetes per vaca i any, o 70
pessetes al dia per vaca lletera, més o manco són xifres de
Mallorca; i també uns majors costos evidentment de la producció
forratgera, calculada aproximadament, comparada amb el
promedi espanyol, en unes 5 o 6 pessetes per litre de llet. I si a
això afegim aquests preus més baixos que rep el ramader en
relació al conjunt espanyol, d'unes 6 o 7 pessetes, podem veure
i podem entendre aquesta profunda crisi en què es troba el sector.

El cas és que amb aquests no massa més de cent dies que
du, aquest Govern ja ha pogut presentar, i crec que ha fet
esment el Sr. Conseller al Consell Agrari, que va presentar
aquest esborrany, o aquest primer document de reflexió
sobre el futur del sector lleter a Mallorca, i amb un suport
important. Incentivar explotacions viables sempre ha estat
un objectiu de del Grup Socialista, i sobretot a aquesta
darrera revisió del Picab insistíem molt en incentivar
aquestes explotacions viables, aquests 250.000 quilos de llet
que vostè aconsellava com a aquest mínim de rendibilitat,
però també incentivar aquestes altres perquè, bé totes soles
o bé associades amb altres explotacions, puguin aconseguir
aquest mínim de viabilitat; per tant, reorientar la producció
en aquestes explotacions. I evidentment també és molt
interessant, entenc, aquest intentar reduir aquest sobrecost
que tenen les explotacions, i pensam que aquest centre
d'alimentació que ens ha explicat, i a més amb les facilitats,
o aquest camí que des de l'Ajuntament de Campos ha
exposat, podria ser una solució per facilitar aquestes
compres en comú, per al mateix temps equilibrar i millorar
aquesta alimentació del ramat, i evidentment també una
qüestió important que entenc, millorar la qualitat de vida
dels ramaders.

Entenem que això evidentment passa pel compromís de totes
les parts implicades, això és el que hem vist que ha intentat des
de la seva conselleria vostè i el seu equip, i que per tant és
important que des de l'administració aquestes ajudes directes
puguin incentivar aquests més petits, que encara no tenguin
aquesta rendibilitat mínima que vostè ha comentat, però dins un
pla d'actuació, no aquests ajuts directes, que evidentment gran
part anaven a aquestes explotacions grosses.
És important, per tant, aquest suport tècnic i financer, no just
a aquests productors, sinó també als industrials, com també el
tema sanitari. Consider bàsica la qüestió d'imatge per a la llet.
S'ha fet esment aquí a la llet fresca o llet del dia, en una
iniciativa que ha plantejat el Partit Popular en aquest parlament,
i el suport a què vostè ja ha fet esment. Aquí vull recordar que
iniciatives d'aquests tipus en aquesta comissió d'Economia se
n'han duit, i per tant evidentment la llet fresca, la llet del dia, que
no té massa competència de l'exterior, seria bo comentar-los.
Evidentment això ha d'anar amb el foment, per part de
l'Administració, entenc, de tot aquesta línia d'ajuts europeus i
d'inversions.
És important, per tant, el compromís de l'Administració, és
important que s'assumeixi per part dels productors aquesta
millora de qualitat a què ha fet esment per donar un producte
també amb imatge, que s'acostumin que s'incentivi l'organització
professional, bé sigui a través de cooperatives, o integrats dins
les mateixes estructures industrials, i també aquestes millores en
la compra. Per als industrials és important, aquí quan vàrem
parlar del Pla concertat per al sector lleter es va insistir bastant
en una única central lletera, pareix que ara tenen problemes de
sobredimensionament i tot, això s'ajunta a la problemàtica de les
indústries formatgeres, per tant la viabilitat d'aquesta única
planta per a abaratir cost, i per tant poder oferir un preu més
elevat, un preu base al ramader és, consideram, bàsic.
És evident que la reorientació del sector passa per incentivar
evidentment aquestes explotacions competitives, però també amb
mesures mediambientals, que no hi ha fet massa referència el
conseller, i que jo voldria insistir, i em permetrà just aquests pocs
dies que hem tengut aquesta iniciativa, duia unes poques notícies
que han sortit, informacions mediambientals, una reunió
d'Hamburg que comentava que hi havia presents unes 56 ONG
i representaven 13 països europeus, a les conclusions ja es va fer
una petició formal per reduir aquestes aproximadament 300.000
tones de pesticides que anualment s'espargeixen per Europa. Una
conferència de ministres europeus de medi ambient, celebrada
ara, aquests passats 23 i 24 de setembre, a Westford, a Irlanda,
una mesa de treball estava dirigida específicament a la política
agrària comunitària i la conservació de la natura, molt lligada a
desenvolupament sostenible. El Fons mundial per la natura ha
expressat la seva opinió en relació a la propera reunió que se
celebrarà a final d'aquest mes, de l'Organització Mundial del
Comerç, i comentava que les ajudes públiques han d'anar
encaminades clarament al desenvolupament sostenible, i s'han
d'aplicar mètodes ambientalment correctes, i sobretot amb uns
objectius socials i ecològics, i jo entenc que tot això encaixa molt
bé amb el que és la nostra situació a les nostres illes. I comentava
aquest fons mundial per la natura en aquestes recomanacions que
feia a l'Organització Mundial del Comerç que és important que
aquestes ajudes estiguin encaminades a la reorientació del
paisatge rural i a la seguretat alimentària, que això és important
per poder fomentar un dels objectius que comentàvem també,
que és la imatge de producte.

Per tant, la utilització, aquí seria d'aplicació que ens ho
prenguéssim més seriosament, la reutilització d'aigües
depurades, resoldre els tractaments dels denominats purins.
Aquí aquesta diputada que els parla havia duit una iniciativa
molt fàcil de dur a terme i com a experiència pilot, que era
una experiència de llacunat que es podria aplicar després a
estendre a fer una experiència pilot i estendre a tot tipus de
granges i fins i tot petites depuradores de poble, i per tant
podria ser una via per evitar aquests problemes de la
concentració dels purins, i per tant incentivar altres
experiències pilot que es podrien dur a terme per reorientar
el sector.
En definitiva, Sr. Conseller, el suport del nostre grup a
la política d'actuació exigent amb el sector lleter.
Efectivament aquesta taula que ens ha comentat
d'assessorament del sector lleter amb aquesta
interprofessional obre aquestes perspectives del sector, no
just resoldre i calmar aquest sector provisionalment o
temporalment, sinó de cara al futur, i per tant animar a
actuar en aquesta línia, i sobretot fer feina per aquest
document que ja estam preparant per a Menorca. Moltes de
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula l'Hble.
Conseller.
EL
SR.
CONSELLER
D'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):
Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Amer, perquè
crec que vostè ha millorat en alguns aspectes la meva
intervenció, detalls que jo havia omès, i que em permetré
també expressar-li el meu suport i el meu acord.
En primer lloc jo destacaria que al tema de les
auditories, jo renunciaria a comparacions entre moments
anteriors i posteriors; en definitiva, l'èxit que puguem tenir
amb això és absolutament irrellevant, l'èxit important és el
que tenguin els pagesos i els industrials, i jo els comentava
l'altre dia -mig en broma- que m'agradaria que em
venguessin a veure tan poc com els vinaters, que no vénen
mai perquè no tenen cap problema, i tant de bo jo amb ells
em pogués reunir a sopar d'amistat, i no de feina, que és el
que més m'agradaria. Per desgràcia, en aquest moment això
no és possible.

Vostè ha comentat el tema de la imatge i, efectivament, ens
sembla molt important. Hi ha hagut una..., jo no sé fins a quin
punt hi ha marques d'aquí que estan cremades i que ja és difícil
que recuperin la imatge, i en això insistim molt, també, en la
necessitat que realment la qualitat sigui diferencial. Això és molt
difícil amb un producte com la llet; no ho és tant amb productes
transformats, però efectivament coincidim en el fet que aquest
problema d'imatge és un problema real.
El tema dels ajuts europeus, no l'havia comentat, però
l'Agenda 2000 preveia la possibilitat o preveu la possibilitat d'un
ajut econòmic directe al boví lleter, com existeix, per exemple,
a l'oví de carn, al boví de carn o a molts altres productes agraris.
En els primers esborranys de l'Agenda 2000 es plantejava la
possibilitat d'ajudar al que es denominava una vaca virtual, una
vaca lletera virtual, que es determinaria en funció del coeficient
entre quota de ramader i rendiment mitjà per vaca a la Unió
Europea, que és de 5.800 quilograms. Posteriorment això es va
rebutjar i, per desgràcia, la previsió que això entràs en
funcionament no ja a través de la vaca virtual, sinó a través del
quilo de quota, va ser ajornat, i encara que estava previst que
s'implantàs l'any 2001, ha quedat ajornat fins a l'any 2003, que
s'implantarà progressivament fins a l'any 2005 quan està previst
que arribi a les 4 o 5 pessetes per quilogram de quota. Jo crec
que això en aquest moment suposarà una ajuda important, però
hem de pensar que aquesta ajuda serà a nivell de tot Europa i, en
conseqüència, tornarà a situar els nostre productes..., no
millorarà la situació de competitivitat dels nostres productes, que
realment és la clau d'aquest pany que hauríem d'aconseguir obrir
entre tots.
Ha parlat dels temes agroambientals i, efectivament, jo no
m'hi he estès. Tornam a tenir aquí un contrast entre les dues illes,
els temes agroambientals podran tenir un pes absolutament
protagonista en el cas de Menorca i en aquest moment, que s'està
treballant en la reforma del Decret 204, aquests temes estan
contemplats i li assegur que el nostre camí està en fer molta
feina, i a Mallorca no renunciam a tenir una determinada
incidència d'aquests programes agroambientals en el cas del
vacum, especialment a través dels regs amb aigües depurades, als
quals vostè també ha fet referència, i l'abandonament de
l'explotació de determinats pous, especialment a les zones en el
límit de salinització, que estan a la zona de Campos, on seria
molt positiu aplicar aquesta figura.
Després també un tema que, quan vostè parlava dels purins,
se m'ha suscitat i que per ventura valdria la pena evocar, encara
que no m'hi estendré perquè, a més, no he duit dades, és que
també aquestes explotacions han de tenir i han de potenciar en
molts de casos altres tipus d'interessos, en concret la possibilitat
dels ingressos per producció de carn són importants, com també
ho és la possibilitat de potenciar la venda de bestiar viu. La
nostra situació és molt bona, tenim una cabana molt ben
seleccionada i això permetria l'exportació de bestiar amb un bon
nivell de selecció cap a altres països i, especialment, cap a països
nord-africans, i en aquest moment ja hi ha una de les
organitzacions agràries, Ucabal, que està exposant aquesta
possibilitat i que creim que pot tenir unes possibilitats molt
interessants de cara al futur amb les quals, evidentment,
col•laborarem en la mesura en què sigui necessari.
Li reiter el meu agraïment.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Sr. President, moltes gràcies. En primer lloc li demanaria
que ens permetés repartir el temps entre aquest portaveu,
Cristòfol Huguet, i després el Sr. Jaume Font, que també vol
participar amb aquestes preguntes al conseller, per la seva
compareixença.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Moltes gràcies. Aclarit açò, Sr. President, senyores
diputades i senyors diputats, Sr. Conseller, benvingut i
gràcies per atendre aquesta petició que varen formular
quatre diputats del Grup Popular per conèixer la política que
el Govern vol posar en marxa o posa en marxa per al sector
lacti.
Miri, si nosaltres hem sol•licitat, Sr. Conseller, la
compareixença, a vostè li és obvi que no és per interès ni
dels quatre, ni dels vuit, ni nou diputats del Partit Popular o
de tot el Parlament, és sobretot perquè el coneixement que
tenim, que ens han transmès pagesos, sobretot, i propietaris
a Menorca i a Mallorca, tenen la sensació i jo crec que tenen
la realitat dins ca seva del fet que les rendes no els arriben,
que no plou i no poden pasturar, s'han de menjar el que
havien arreplegat l'hivern passat i han de comprar a preus
molt alts el menjar per a les vaques i, per tant, que enguany
serà un any de no guanyar un duro i de perdre molts de
doblers.
Tenen la sensació, alguns menorquins, que no se'ls tracta
amb igualtat, és a dir, ha arribat, com vostè sap, ha sortir
pels diaris, que hi ha hagut aquest document, negociacions,
reunions, vostè ha dit, a més, sopars amb el sector lacti de
Mallorca, i a Menorca no se'ls ha tractat amb igualtat. La
preocupació també els ve perquè, encara que sigui molt fàcil
i fins i tot populista venir a Menorca i declarar que no es
pagarà a Krafft els 50 milions de pessetes que havia promès
el govern anterior, i reconec que açò és una notícia
populista, és preocupant perquè, si qualcuna de les
indústries de les Illes Balears fa falta perquè vagi bé al
sector és Krafft, també, i per tant si no se'ls volia donar des
d'aquest nou govern aquests doblers no se'ls donen, però a
sobre fer-ho públic en primera pàgina, creim que cercava
més qualque cosa d'imatge que no intentar un clima de
diàleg amb una indústria que fa falta per a la viabilitat
econòmica d'aquest sector.

Aquest és un sector, Sr. Conseller, tal com nosaltres
l'entenem, que abans que el Sr. Coleman inventés i escrigués
sobre allò de la intel•ligència emotiva ja ho sabia tot, de la
intel•ligència emotiva, és a dir, els propietaris s'estimen la terra,
la majoria d'ells, més que als seus fills, o com a mínim com als
seus fills. Tots aquests que no han venut, que aguanten aquestes
empreses amb els doblers que arrepleguen d'una altra banda o
amb el patrimoni familiar, no ho fan per especular ni per benefici
econòmic, ni per acontentar, ni per poder sortir als diaris, ho fan
perquè s'ho estimen i ho volen deixar als seus, i els pagesos, uns
perquè no saben fer res més, i uns altres per aquesta
intel•ligència emotiva, perquè allò que els satisfà és veure que
produeixen tants de quilos de formatge, que van a una fira i tenen
el bestiar preciós i poden competir, és a dir, perquè s'ho estimen.
No hi ha cap altra explicació, i molt manco econòmica, que
justifiqui aquest sector.
Una altra cosa és que als polítics sí que ens interessi la
subsistència d'aquest sector per raons de tot tipus: manteniment
del sector primari, mediambientals, que el turisme tengui un
camp formós, cultivat i ben cuidat, etc., però açò, efectivament,
té greus dificultats de subsistència, és a dir, la cadència
d'abandonaments d'activitat primària és un percentatge que jo no
li he sentit dir però que m'agradaria..., el coneixia a Menorca i sé
que, per exemple, la primavera passada es parlava que aquest
estiu abandonaven 24 -crec recordar- nous llocs quedaven sense
explotació, 24 empreses deixaven d'existir en aquest sector. Què
podem fer, per açò?
Vostè ens ha explicat, en definitiva, ens ha explicat una mica
que no van venir amb un projecte definit, amb el tema
estructurat, és a dir, vostès, si em permet una visió global del
Govern, va ser un govern que tenia un programa cada partit i que
després varen fer un pacte i van dir: camps de golf no, autopistes
no, això sí, això no, però en agricultura, Sr. Conseller, i jo li
reconec, a vostè, l'esforç i els coneixements que ha demostrat
després d'aquests tres mesos, el seu mèrit personal i la seva vàlua
personal aquí, Sr. Conseller, no es posa, ni s'ha posat, ni es
posarà, almanco mentre no ens doni motius, en dubte, però
l'estratègia del Govern, el coneixement del Govern, els projectes
del Govern sí que els posam en dubte. Vostè ha dedicat i encara
li queda per dedicar molt de temps a aprendre per dissenyar un
projecte de govern per a aquest sector.
Però nosaltres li volem posar fàcil; li he dit en privat i li dic
en públic: compti amb els diputats del Partit Popular per al que
faci falta per a aquest sector, compti amb els diputats del Partit
Popular per al que faci falta per a aquest sector, i anem a
analitzar una mica les explicacions que vostès ens ha donat i
l'opinió que nosaltres tenim en relació a aquest sector.

En primer lloc vull simplificar una mica l'anàlisi, i açò
no vol dir fer el ximple, al meu entendre, simplificar el
problema de la renda dels agricultors. Miri, el problema, ara
o fa deu anys és semblant, o fa quinze anys, és a dir, jo
record l'any 91, quan començaven els estudis del Picab que
vam realitzar en aquell temps, ja ho sabíem, que podíem dur
llet a 22 pessetes d'Estats Units. Qui hi pot competir, amb
açò? El problema del preu de venda i la competició amb la
possibilitat d'aportació al mercat de productes a un cost
inferior als dels nostres costs és evident, i açò difícilment,
jo crec que és impossible, es pot solucionar. Crec que la
qüestió, Sr. Conseller, és de renda total de cada explotació.
Li vull recordar que a les Directrius d'Ordenació del
Territori apuntam que els plans territorials parcials puguin
preveure com a darrer instrument d'ordenació uns plans
d'explotació del món agrari, uns plans d'explotació on no
només s'hi contempli activitat primària sinó també altre
activitats, és a dir, creim, i aquest és un primer apunt i
m'agradaria saber la seva opinió, que una solució possible
per al manteniment d'activitat del sector primari és que
aquesta sigui activitat principal i després es contempli el
punt de vista d'explotació econòmica, el punt de vista
d'autorització, de facilitats, etc., amb altres activitats
complementàries dins un mateix pla, dins un mateix
projecte, dins un mateix paquet, que tengui dins el Govern,
dins els consells insulars i dins els ajuntaments un
tractament unívoc, fins i tot fiscalment. Per tant,
l'Administració -açò és el que li apunt, Sr. Conseller- ha de
variar l'estructura sectorial en el sentit de no abordar només
la solució sectorial sector primari, sinó que a aquells que per
mantenir una activitat primària puguin complementar-la
amb altres activitats, siguin o no terciàries, es tengui en
compte des dels esquemes d'autorització fiscals i d'altres
tipus de l'Administració.
És evident que aquesta seria l'aportació del productor,
però el productor, què necessita? Necessita formació,
necessita ajuts i necessita que la seva equiparació sigui cada
vegada més semblant a la de la resta de ciutadans que viuen
en un poble o en una ciutat. Creim, Sr. Conseller, que ha
d'abordar la formació amb assessorament tècnic, amb
assessorament amb cursos, que ja se'n fan, i també amb
sortides al continent; la visita dels productors de les Illes
Balears a Andalusia per veure aquestes pràctiques que vostè
ha mencionat quan parlava de la compra en comú i de la
unificació d'estructures de compra i distribució, creim que
és necessària per als pagesos. Creim també que el seu canvi
de mentalitat en el sector -sobretot- major, és difícil, per tant
abordar canvis d'estructura a partir d'intentar canviar la
mentalitat d'aquesta gent és molt complicat i, per tant, creim
que les ajudes directes perquè aquesta gent i els seus
descendents puguin mantenir la seva vocació en les
pràctiques agràries es fan necessàries.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, du quasi 10 minuts.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sr. President. Estic segur que la importància
sectorial del tema farà, de la seva benevolència i interès, que ens
pugui deixar parlar encara un parell de minuts.

I tengui en compte una altra qüestió. 75.000 quilos per
amunt o per avall. Hi ha famílies que amb 20 vaques, o amb
25 vaques, o amb 10 vaques o amb 12 vaques, viuen i molt
bé, i a aquells que s'ajuden ells mateixos els ha de continuar
ajudant, no els castigui perquè hi hagi un tècnic que li digui
que açò no és rendible a partir de 75.000 quilos. Ningú,
ningú que vulgui produir i que tengui esforços i aplicació de
les seves rendes, petits capitals, etc., dedicats a açò mereix
que li diguin: "Vostè vengui la quota, vostè se'n vagi, vostè
s'agrupi"; ajudin-lo a mantenir-se.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, infraestructures. Aigua...
Continuï, continuï.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. HUGUET I SINTES:
Moltes gràcies. Miri, el suport sanitari, genètic, és a dir,
qualsevol d'aquells que ajudin a millorar la qualitat no els
discutirem, que sí i com vostès vulguin; fins i tot el genètic, fins
i tot el genètic, és a dir, no discutirem aquestes qüestions.
Què volem? Volem que l'activitat de transformació que hi ha
a les Illes Balears tengui un clima favorable i de diàleg amb el
Govern. Crec i insistesc que va ser una equivocació aquella
actitud de difondre el que va passar a Menorca amb Krafft; crec
que hem de recuperar, si és que ja no ho ha fet, el diàleg amb
aquestes empreses; crec que és una empresa que pot absorbir
moltíssim del producte que es genera a les Illes Balears, no
només a Menorca; fins i tot, fins i tot, podria absorbir producte
de la península, Sr. Conseller, és a dir, una política de
transformació basada en les grans indústries crec que és una
política que ens envejarien fins i tot els catalans, que és la
política que hem fet tots aquests darrers anys.
El tema de les ajudes directes, consider poca l'ajuda de 390
milions de pessetes, li dic sincerament. En aquest moment li
repetiré el que li he dit: a Menorca, que l'alimentació de les
vaques tenia per costum el mes d'octubre sortir a pasturar i, per
tant, un cost baixíssim, només el complement vitamínic, etc.,
estam a finals de novembre, quasi, i no les han pogut treure, i ho
compren, i vostè sap que el transport està a 7 pessetes. Miri, no
es tracta de discutir sobre si la línia és per cap, o per hectàrea, o
integral, el que vostè diu, perquè amb açò depenem absolutament
de Brussel•les. Si Brussel•les diu que sí serà que sí, si diu que no
serà que no, i si és el 2003 serà el 2003, i si ho poden avançar al
2001, el 2001. Què és allò que importa?, que el saldo final de
despeses i d'ingressos per venda de les explotacions de les Illes
Balears sigui positiu, que hi hagi prou renda perquè el pagès i la
seva família puguin viure i que hi hagi prou renda perquè, al
propietari, almanco no li costi doblers d'una altra banda o n'hi
costin molt pocs. Açò és l'important. Les fórmules tècniques, és
a dir, perdre molt de temps amb açò, en discussions amb els
pagesos i els propietaris no ens durà a res. Els tècnics que es
dediquin a saber on han de ficar mà i com els han de distribuir.

Ha d'anar acabant, si el Sr. Font ha de parlar ha d'anar
acabant, Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Ara ja vaig acabant, Sr. President. Jo volia entendre que,
a vostè, li interessa molt aquest tema, també, i per tant que
em deixi un poquet més de temps, perquè és prou
interessant.
EL SR. PRESIDENT:
Jo pens que...
EL SR. HUGUET I SINTES:
El Reglament, efectivament, diu 10 minuts a tothom,
però el tema..., valen més uns que els altres. Sr. President,
vostè ho tengui en compte. Què hem de demanar, una altra
compareixença?
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, i després parlarà el Sr. Font, però
vagi acabant perquè ja ha exhaurit els 10 minuts que tenia
el seu grup.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies. Vaig acabant, Sr. President.
Infraestructures. Sr. Conseller, en aquest moment, per al
nostre grup i abans també, perquè hem presentat projectes
per defensar-ho, són molt més importants les ajudes
gratuïtes o quasi gratuïtes per a plaques solars per tenir
aigua calenta als llocs que als edificis de les
administracions, per exemple. Les infraestructures de
camins, de telefonia, de subministrament elèctric a aquesta
gent és molt més important que no als pobles i a les
poblacions. La formació, la dedicació de funcionaris i la
formació de funcionaris municipals que atenguin, com a
unes gestories, els pagesos no només per assumptes agraris,
sinó per millorar la seva explotació, per explicar-los les
possibilitats, per eliminar-los temps dedicat a anar d'una
oficina a l'altra, per atendre fins i tot l'educació dels seus
fills, les beques, la formació, açò és important, açò
estalviarà temps, açò donarà millor qualitat i açò estimularà
a no sentir-se gent que viu fora dels àmbits de civilització i
de millora.

Per tant, Sr. Conseller, m'agradaria explicar-li moltes més
coses per sobre, perquè no he parlat ni de transformació, ni de
comercialització, ni de consum, però demanarem més
compareixences i podrem parlar 10 minuts més. Açò ens
permetrà, Sr. Conseller, continuar avançant en el fet que aquest
sector no desaparegui i que aquestes persones, sobretot aquestes
persones, no només els han de convidar a sopar, sinó que han de
veure que l'Administració està molt més pendent d'ells que no
d'altres que tenim moltíssims més avantatges. Gràcies.

El Partit Popular no és que estigui d'acord amb la seva
política o amb el seu pla, el Partit Popular dirà si està
d'acord o no amb el seu pla i amb la seva política quan
realment després d'aquesta reunió de dijous i d'aquest estudi
inicial que vostè ens ha fet avui a la compareixença vegi
quines seran les mesures, tant estructurals com de tot tipus,
que s'hagin de posar en marxa. Llavors sí que serà quan
direm sí o no. El que és evident és que en aquest moment,
un sector important, que també nosaltres trobam vital i
estratègic, la nostra posició és la posició d'intentar ajudar.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Font, cinc minuts.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Miraré fins i tot de no emprar els cinc
minuts, perquè li agraesc la seva benevolència amb el nostre
company diputat, el Sr. Cristòfol Huguet.
Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Conseller, gràcies
per la seva compareixença. Jo seré molt breu i potser intentaré
ser més polític que tècnic. En aquella compareixença de dia 29
de setembre d'enguany jo li deia que trobava que falta parlar del
sector lleter, li deia, consta en el Diari de Sessions. Vostè em
contestava que no tan sols del sector lleter, sinó que no havia
pogut entrar en profunditat en cada tema, i em deia: "El que sí li
assegur és que no faríem el mateix, és a dir, hipotecar fins i tot
el futur de les finances de l'agricultura per un sol sector
minoritari en el cas de Mallorca".

I per acabar, perquè no vull en cap moment..., sé que el
meu company jo crec que ha explicat moltíssimes coses, per
acabar jo el convid -perquè per a tot això li faltaran doblers,
per a tot això li faltaran doblers- jo el convid al fet que en
qualque esmena de les nostres, que ha presentat aquest grup
per
a aquest sector concret, intentem fer alguna
transaccional maldament l'haguem de rebaixar un poc,
perquè creim que l'hem d'ajudar econòmicament a poder
tenir més duros; jo tenc aquí el pressupost i, clar, com molt
bé va fer vostè ahir en aquella resposta a la pregunta que li
vàrem fer en el Ple, jo li vaig poder demostrar que vostè, pel
Govern, en un moment donat havia dit que posaria 700
milions, però després, al cap de sis dies deia: "Tenc 700
milions per a tot el món rural". La rectificació és
correctíssima, no hi ha res a dir. Miri, Sr. Conseller,
d'estudiar les nostres esmenes, que crec que li farem un bon
favor per intentar salvar el sector lleter i altres que també
estan tocats.
Gràcies, Sr. President.

Jo li agraesc, Sr. Conseller, el seu canvi d'actitud. Jo crec que
va ser una errada estratègica, no mesurar exactament, maldament
siguin poques explotacions; jo crec que vostè ha tocat la clau,
vostè ha dit que la mitjana espanyola està quasi quasi fregant el
límit que li marquen els tècnics dels 75.000 quilograms per
explotació, o quilos per explotació. I per què el mantenen?,
perquè com va dir molt bé el seu company de partit, el Sr.
Ramon Orfila, és un sector estratègic i vital, perquè manté el que
és l'estructura del món rural, i perquè manté perdre medi
ambient, i perquè manté una forma de ser d'un poble, amb la qual
cosa, maldament sigui petit, ens trobarem que és bàsic. Jo també,
i crec que si estic a l'oposició he de fer que consti això, sense en
cap moment, i vostè sap de la nostra col•laboració, i com molt bé
li ha expressat el diputat Huguet, la setmana passada vostè va
donar moltes passes, moltes passes, moltes; hi havia sopars
convocats que es desconvocaren, hi ha escrits per manifestacions
a la seu de Delegació de Govern, fins i tot algun malintencionat,
amb el qual jo no estic d'acord, parlava de canvi de conseller, i
jo dic que no hi estic d'acord, no em cauen, a mi, els anells per
dir-ho, i vostè ha canviat. Han passat cinc o sis dies i vostè ha
canviat, vostè, el seu equip, el seu tarannà, crec jo, i jo crec que
això és bo.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Per torn de contrarèplica té la paraula
l'Hble. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria.
EL
SR.
CONSELLER
D'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):
Bé, jo agraesc les manifestacions dels dos diputats del
Partit Popular. Em permetré, també, situar-me en el pla
polític i començar amb algun comentari a la intervenció del
Sr. Huguet. És evident que, la sensació de desigualtat que
alguns pagesos de Menorca poden patir, l'està potenciant
algú, i l'està potenciant algú de manera interessada. Allà
vostès.
No és general. El Consell Agrari de Menorca s'ha reunit
amb una freqüència molt elevada, l'atenció que li dedicam
és similar, però ja li he explicat abans que consideram que
hem d'apagar un foc abans d'entrar a poder seure
tranquil•lament sense les urgències que qualque vegada es
plantegen, però la sensació de desigualtat no ha d'existir, no
té fonament; avui hi ha un article en el Dia del Mundo que
segurament no ha llegit i que transmet que no tot el sector
agrícola de Menorca té aquesta sensació de desigualtat; per
ventura el que sí té és una sensació de contrast entre la
situació d'abans i la d'ara.

En el tema de Krafft jo comprenc que a vostè li preocupi que
s'hagi perdut el diàleg, però, el diàleg, el deuen haver perdut
vostès. Clar, jo comprenc que des de l'oposició té poc sentit el
diàleg amb Krafft; des del Govern no s'ha perdut, el diàleg amb
Krafft existeix i l'anunci que es va fer va ser que el Govern de les
Illes Balears tenia la voluntat de complir els compromisos del
Govern anterior sempre que això fos possible. Des del moment
en què hi ha un informe jurídic que diu que és impossible
complir aquest conveni nosaltres hem donat trasllat a Krafft
d'aquesta impossibilitat, perquè si Krafft vol presentar
argumentacions en contra d'aquesta situació les presenti. El
diàleg es manté, li assegur que és molt fluid i és molt favorable,
i som perfectament conscients de la seva importància en el sector
a Menorca.
Després em retreu una primera pàgina de diari. Jo som
conseller d'Agricultura, no som director de diari, les primeres
pàgines les decideixen els directors dels diaris. Si ells consideren
que la notícia era aquesta, la notícia no va néixer de nosaltres,
que vàrem anar a prometre a Krafft una ajuda que després els
juristes diuen que és impossible, i que no va passar pels tràmits
d'intervenció que també l'impossibiliten, no és culpa nostra.
Nosaltres no hem dit que definitivament no es pugui donar
qualque tipus d'ajuda a Krafft, jo ja he firmat expedients de
Feoga molt importants per a ajudes a Krafft i es continuaran fent
totes aquelles que legalment i normativament siguin possibles,
i li assegur que -insistesc- els contactes són perfectament fluids
i perfectament cordials.
Em diu que posa en dubte que existís un programa. Jo el que
posaria en dubte, atesa l'evolució del sector, és que n'hi hagués
hagut en els governs anteriors, perquè en tot cas no va tenir èxit.
Nosaltres teníem un punt clau en el programa, general, amb la
filosofia de tot el pacte, que ha estat la qüestió del diàleg amb els
sectors, i la llista que li he llegit amb més de 50 reunions per
aquest tema en els darrers mesos indiquen que no es tracta d'un
canvi de fa una setmana, sinó que aquestes passes es donen i tan
aviat com és possible, des del principi. No feia tres dies que era
conseller i jo ja visitava explotacions lleteres a Campos per
interessar-me pels problemes concrets d'aquest sector en el
municipi de Campos i m'entrevistava amb el batle de Campos en
el mateix sentit. Per tant, no és una correguda de darrera hora ni
prop fer-s'hi.
La nostra voluntat és la d'implicació del sector i consideram
que és clau perquè el resultat tengui èxit. La conselleria no pot
tenir una actitud paternalista cap a ningú i encara que sigui difícil
fer-los canviar d'opinió, encara que sigui necessari fer-los agafar
nous hàbits, però no es pot fer des del paternalisme sinó des de
la complicitat, i en aquest sentit consideram que cap reunió no és
perdre temps. Nosaltres hem de continuar fent reunions, hem de
dedicar tantes hores com siguin necessàries per crear una
sintonia que moltes vegades és més emocional que racional, i hi
estam totalment d'acord, però això són hores, això són reunions
i en cap moment no hem tengut la sensació de perdre temps amb
reunions.

Li agraesc l'oferta dels diputats, li agraesc les
consideracions que m'ha fet posteriorment sobre el tema de
les DOT, de desenvolupament rural, que estan perfectament
en la línia de la Conselleria.
Havia anotat aquí que no em sorprèn que no vulgui
debatre el tema genètic. El tema d'ajudes directes suposa un
esforç molt sòlid per part del Govern...
I què respondré al Sr. Font? Que li agraesc moltíssim la
seva oferta en relació a les esmenes però que intentaré, o
que intent, o que ja li puc avançar que tenc resolt el tema
amb el conseller d'Hisenda, que em resulta -sense cap
consideració de tipus personal- un suport molt més sòlid que
el del Sr. Font.
Jo crec que no m'he explicat bé... Crec que també hi està
d'acord. Crec que no m'he explicat bé en la situació dels
petits. Als petits no se'ls nega cap ajuda, els petits tendran
la mateixa ajuda que els grans, però es veuran bonificats si
consideren convenient acollir-se a qualque reforma
important d'agrupació, etc., que els permeti millorar la seva
viabilitat, però si no tendran la mateixa ajuda, proporcional
a la seva producció, que tenguin els grans; no hi ha cap
càstig cap als petits.
Bé, el tema d'infraestructures hi som, tenim un nou
programa de camins rurals, feia tres anys que no hi havia
cap programa de camins rurals. El tema de formació, hi
som: hem obert una línia de beques; potenciam les agències
comarcals, que això no havia passat fins ara.
Ja pel que fa a les notes que havia pres per comentar al
Sr. Font, nosaltres insistim en no voler hipotecar el tema del
sector agrari. Hi ha hagut exigència en qualque moment del
diàleg que s'havien de destinar tots els mitjans disponibles
no vinculats a programes europeus o a altres tipus de
programes que tenguin obligacions anteriors, que tots
aquests mitjans havien d'anar al sector lleter, i nosaltres ho
hem considerat inadequat i ens hem mantingut en el fet que
això era inadequat i no hem acceptat, a pesar de les
pressions que s'han fet, s'han anunciat i que supòs que es
duran a terme, hipotecar el sector perquè consideram que
seria un error molt greu.
La consideració de sector estratègic és una coincidència
entre nosaltres, de la qual m'alegr, i bé, jo crec que,
afortunadament ni els diaris ni el Sr. Font són els que han de
canviar el conseller, jo estic a disposició del meu partit i del
president del Govern de les Illes Balears, però no de cap
altre.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, per cinc minuts té la
paraula el Sr. Huguet, cinc minuts que ha de compartir amb el Sr.
Font.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Moltes gràcies. El Sr. Font me'n deixa una part d'aquests cinc,
de la part que li toca. Sr. Conseller -gràcies, Sr. President-, Sr.
Conseller, miri, repetidament ha dit vostè i ho ha escrit qualque
menorquí també que les declaracions i l'actitud del Partit Popular
el que feien era desanimar i agreujar situacions. Miri, les
situacions són o no són greus per la realitat, no el que vostè
declari ni el que declari no sé qui al diari, que em diu que surt
avui, que jo efectivament no he llegit, ni el que declari aquest
diputat, ni tot el grup de diputats d'ara i de tota la història del
Parlament, són els que agreugen la situació del camp, gravi-s'ho
a açò i tengui-ho present, perquè si pensa una altra cosa, les
solucions que aportarà seran equivocades, equivocades.
Quan un va a la barberia i el pagès li diu, "ara tot és medi
ambient", o li diu, "encara no he pogut pasturar cap vaca", la
setmana passada, hi vaig anar la setmana passada a la barberia,
qualque cosa hi ha que no té a veure amb les declaracions, ni
amb les seves ni amb les nostres. Per tant, deixem-nos de
declaracions, de diaris, i aprengui bé açò. La situació és la que
és, aquesta gent a més de no guanyar un duro hi perdrà molts de
duros, i l'única manera és ser paternalistes, donar-los els doblers
que mai, aquest sector per si mateix, no podrà guanyar, mai, mai,
per molts de canvis estructurals, vostè envestirà contra una paret,
tirarà, ben igual que tal vegada pensa que ho han fet altres, els
doblers, i segurament aquesta gent no els veurà. És a dir, quan
vostè hi arribi ja n'hi haurà molts que no podran aguantar. És una
temptació anar a altres activitats econòmiques, és una millora
tenir els doblers invertits o vendre finques, millora de la renda,
em referesc. Per tant, sigui conscient d'aquesta situació, pensi
que aquesta gent no pot esperar un pla estratègic i tal, escolti, és
enguany, és enguany que es gasten una milionada a dur menjar
de la península, és enguany, 5 pessetes per litre de llet, de quota
efectivament produïda, si vostè acaba d'explicar que la diferència
està en 11 i 13, en 11 i 13, aquesta és la diferència.
Escolti, per poder estar en igualtat, com se li acut dir ..., és a
dir, el Govern no té per doblar aquestes cinc pessetes i almenys
presentar 10 pessetes per quota produïda que sabem que és el
diferencial existent?, i que no hi ha altra manera?, i per a
enguany, o per a enguany fins al 2003, que després ho pugui fer
d'una altra manera. Sr. Conseller, el que li demanam és açò,
cerquin tècniques acceptades pel Govern central i la Comunitat
Econòmica Europea que, com a mínim, aportin per producció de
quota lletera el diferencial que tenim amb la mitjana peninsular.
Açò, tan senzill, i paral•lelament actuar efectivament amb els
sistemes de transformació, comercialització, marca, consum,
estarem d'acord amb açò, vostè posi inspectors de consum que
controlin aquestes partides de llet desnaturalitzada, aquestes
partides de llet que estan caducades o a punt de caducar a la
península, i que després les passes per un (...) i ens les envien
aquí a meitat de preu. Posi inspectors de consum en açò, faci
reglaments de consum que impedeixin aquesta situació. Ha de
menester anar a Madrid?, nosaltres l'acompanyarem, si fa falta
que nosaltres vinguem, també. Aquesta és una bona solució, per
exemple, és una de tantes.

Ja em mira el Sr. President. Miri, programa, diàleg, val,
diàleg, però nosaltres no demana diàleg, ni més ni manco,
escolti, tot el que vulgui de diàleg, compleixin el seu
programa fins al 200 per cent, però posi les 10 pessetes per
quilo de llet. Val?, ens entenem, Sr. Conseller? No criticam
el seu programa ni el seu diàleg, el que passa és que volem
un projecte que porti açò. I el projecte, segur que era molt
millorable, del govern anterior, segur que era molt
millorable, però portava doblers al sector, era l'únic que
equilibrava els seus resultats de finals d'any. Per tant,
pensar-se, bé, vostè té la il•lusió d'aclarir el sector? Miri, ni
França, ni la Unió Europea, vaja, Sr. Conseller, jo em pens
que si se'n temen que vostè és capaç d'aclarir el sector, els
desequilibris d'aquest sector, el proposaran per comissari
d'Agricultura, tot d'una, tots els països.
Sigui realista, el que ha de fer és intentar aportar
economia al camp, als pagesos i als propietaris, açò tan
simple i tan senzill, tots els sistemes que els tècnics li
aportin per aconseguir açò, amb diàleg, tot el que vostè
vulgui, serà perfecte. Kraft, ens alegra que tengui diàleg
amb Kraft, creim que és imprescindible, vostè ho sap, les
reticències, si ha tingut diàleg sap de les reticències que hi
ha respecte de l'entrada d'aquest govern, si ha tingut diàleg,
per tant no en parlarem més, perquè l'únic que volem és que
les relacions siguin estupendes, i si hi té ajudes, sí que
m'agradaria, és l'única pregunta que li faig en aquesta
segona part, quines ajudes vostè diu que té en marxa i ha
firmat i no sé què, ajudes a la indústria, quines són aquestes
ajudes i amb quin sentit, perquè açò no ens ho ha explicat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Font, té la paraula.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Senyores
diputades, senyors diputats, Sr. Conseller, jo crec que, estic
convençut que s'estima més parlar amb el conseller
d'Hisenda que no amb mi d'aquests temes, dels doblers, és
que ha de parlar amb ell, és evident, ell té la marrota i l'ha
de repartir, és claríssim. Però el que és evident és que si
vostè no accepta o el conseller no l'escolta, vostè no té
doblers suficients per fer això, i li dic aquí avui, i quedarà al
Diari de Sessions, no té doblers suficients, Sr. Conseller,
perquè 390 milions de pessetes a repartir per a aquest tema
entre totes les illes, Menorca, Eivissa, Formentera i
Mallorca, no són suficients. Els doblers que vostè té al
pressupost, perquè clar, 390 per aquí, després hi ha la planta
d'unifit i tota una sèrie de coses que els altres sectors li
aniran demanant si faran inviable aquest assumpte.

Miri, jo sé que vostè, el seu partit és qui l'ha nomenat com a
conseller, però jo sé també que els ramaders, que m'ho han dit,
havien convocat la Sra. Munar a sopar a Es Cantó dissabte passat
perquè volien que fos el Sr. Ferran Trujillo -ho dic amb tots els
noms- el conseller. Jo li he dit que no hi estava d'acord, que
estava d'acord que fos vostè, a veure si n'haurem d'ensenyar a un
cada sis mesos.
I després una qüestió, una qüestió que crec que és important,
a part de tot el que ha dit el meu company, que serà el que vendrà
la setmana que ve, és a dir, la nostra actitud pot ser igual de
positiva i també dir-li segons quines coses que supòs que li
molesten, com tal vegada les darreres que deim, però el nostre
canvi vendrà la setmana que ve, quan vostè realment dijous hagi
plantejat quina és la solució per això, i si les millores de les
rendes agràries no es veuen reflectides en això, amb la part que
toca, que sigui estratègic i vital, perquè si no una cosa no es
menja amb l'altra, o li hem de dir al sector que ha de
desaparèixer, o li hem de dir, i acabar-ne de parlar, o l'hem de
mantenir perquè és estratègic i vital. Nosaltres, la setmana que
ve, després d'aquesta reunió, que vostè tendrà dijous, els nostres
plantejaments no vull dir que canviïn, però sí que tendrem un
document molt més clar, i si dijous no arriben a una conclusió i
ha de ser l'altra setmana, quan acabin aquesta conclusió, quan
s'aixequin els sectors d'aquesta taula, tant els productors, com els
transformadors, com el mateix govern, serà quan realment
nosaltres diríem un poc la nostra, és el mateix que jo li deia a la
compareixença, jo li deia que els pagesos, els ramaders, els
pescadors ara entenem que l'amo és el Sr. Mayol, i al Sr. Mayol
és a qui li toca marcar les pautes, una vegada marcades aquestes
pautes, nosaltres li direm el que trobam, de moment, el que li
garantesc és que a vostè li falten doblers per poder tirar endavant
molts d'assumptes del món de l'agricultura, els doblers li
bastaran, únicament i exclusivament, tal vegada, per al tema dels
ramaders, si en posa més, si no, no.
Gràcies, Sr. Conseller, gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Per tancar el debat, té la paraula
l'Hble. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.

EL
SR.
CONSELLER
D'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):
Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Crec que és un
exercici interessantíssim la divisió del torn de paraula entre
dos diputats del mateix grup, en el qual un reclama que es
doblin les ajudes, i l'altre diu que no basten els doblers. O
sigui que el de la quadratura del cercle és un tema que podrà
resoldre el dia que vulgui el Grup Popular perquè crec que
els malabarismes que es poden arribar a fer són
vertaderament extraordinaris.
Jo no estic gens d'acord amb el Sr. Huguet amb moltes
coses, per exemple no estic gens d'acord que l'opinió
pública no canviï la realitat de les coses, naturalment que la
canvia. Si l'opinió pública té, a la barberia de dissabte,
aquesta sensació que tot és medi ambient i no entén que el
futur de l'agricultura d'aquestes illes està en la seva relació
amb el medi ambient, malament anam, i nosaltres, que
tenim una tribuna des de la qual ens feim escoltar, poc o
molt, però ens feim escoltar, no incidim a difondre aquestes
noves idees, no estam actuant en benefici del futur
d'aquestes illes. Jo crec que això és molt important.
Tampoc no estic d'acord, també discrep radicalment que
el Govern o la Conselleria d'Agricultura ha de tenir una
actitud partenalista amb el sector, són grandets, en saben,
els costa, viuen en unes circumstàncies diferents, però
nosaltres no hem de ser paternalistes, hem de contribuir amb
el nostre esforç al seu esforç, i torn a dir el que he dit abans,
el nostre èxit és absolutament irrellevant, és el seu el que és
important, i no hi hem d'anar amb paternalismes. Si vostè
ens treu la bandera que nosaltres som paternalistes, vostè ha
de ser paternalista, no, jo, si volgués fer això, militaria al
seu partit i hagués governat anteriorment i m'hagués passat
a l'oposició en aquests mesos. No és el cas i crec que la
nostra trajectòria mai no ha estat de paternalisme i els
resultats a Menorca s'han vist, quan el nostre partit ha tengut
les responsabilitats en agricultura a l'illa de Menorca on
vostè m'ha d'admetre que no hi va haver cap actuació de
caràcter paternalista en aquells anys.
Per altra banda, em diu que el tema no té solució, que
l'única solució són les ajudes directes, que és impossible,
nosaltres no ho creim, creim que és difícil, estam d'acord,
però també creim que és vital, i que, per tant, hi hem de
posar tot el que puguem i una mica més, i li agraesc les
ofertes perquè vostès també hi posin alguna cosa.
Bé, ens ha parlat del tema de la sequera, nosaltres hem
actuat en el tema de sequera, no hi he fet comentaris, però
enguany vàrem haver de fer, en el mes d'agost, equilibris
importants, canvis de partides i cercar ajudes perquè el tema
d'importació d'alfals que es planten aquí no produeix
suficient, també que poguessin arribar a l'illa de Menorca,
on han arribat plataformes d'alfals pagades per Semilla, per
donar un servei als ramaders a preus subvencionats.

El tema del Proagro, l'hem de tornar a treure, vostè em diu,
"nosaltres ajudàvem molt el Proagro", però el Proagro els
pressuposts que grava són aquests, que el Sr. Font em diu que
són insuficients, perquè enguany hem de començar a pagar el
Proagro que vostès han repartir durant tres anys, com?, perquè ho
han repartit tot a partir de deutes bancaris, bé, per tant, no tenc
doblers, per què no tenc doblers?, perquè, entre d'altres coses,
estic pagant el que vostès feren en anys anteriors, lògicament,
s'ha de fer així, no, no, no, perdoni, començam enguany, a
l'exercici del 2000 es comencen a pagar els 1.700 milions de
pessetes del Proagro d'anys anteriors, Proagro que va beneficiar
molt majoritàriament les grans explotacions que no tenen els
mateixos problemes de rendibilitat que les petites explotacions.
Bé, crec que amb això tots els temes queden coberts i
compensaré el temps dilatat per part dels diputats del Partit
Popular, amb un temps més escurçat per part meva. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat el debat i
l'ordre del dia, aquesta presidència agraeix la compareixença de
l'Hble. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria.
S'aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.
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