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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d'avui, i en primer lloc vull demanar si hi ha substitucions.

EL SR. PONS I PONS:

En substitució de Miquel Gascon, Tirs Pons.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Maria Antònia Vadell.

EL SR. NADAL I BUADES:

En substitució de Santiago Ferrer, Miquel Nadal.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Josep Cardona.

I.1) Pregunta RGE 1233/00, de l'Hble Sr. Diputat Cristòfol
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dissolució de l'empresa S erveis d'Aqüicultura Marítima, S.A.
(Seamasa). 

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l'ordre del dia consisteix en preguntes, la
1233 i 1234 del 2000. Passem, idò, a la pregunta 1233, relativa a
la dissolució de l'empresa de Serveis d'Aqüicultura Marina,
S.A., Seamasa, la qual és formulada pel seu autor, el diputat Sr.
Cristòfol Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Sr. Conseller, li vull fer constar a part de
l'agraïment que hagi vingut, el prec que faci puntualment,
perquè tant ahir com avui en sortim de les pràctiques habituals
en aquesta institució, i és que el Govern compleix puntualment
els compromisos en les hores que té previstes i que té
asseguts, tant en aquesta sala com a la de baix, els diputats.

I dit açò de passada i amablement, i vostè comprendrà que
l'únic que li demanam és que no es repeteixi; pas a formular-li la
pregunta respecte de si ja s'ha duit a terme la dissolució
immediata de l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina, Seamasa,
tal com vostè va declarar a un mitjà de comunicació el 30 de
setembre de l'any passat, i tal com vostè va escriure a la carta
del cessament del llavors gerent d'aquesta empresa, el Sr.
Miguel Sánchez Parrés, i on li deia al segon paràgraf d'aquesta
carta: "i en conseqüència, i davant la immediata dissolució de
la societat, li notificam que el dia 22 d'octubre del 99 queda
cessat com a gerent de l'empresa, agraint-li els serveis
prestats", i motivat -ara pas al mitjà de comunicació- perquè
havia estat posat pel Sr. Morey, i ara no hi havia lloc per
reubicar-lo. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula l'Hble.
Conseller d'Agricultura.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo li donaré amb molt de gust una
explicació del meu retard, he tengut deu minuts de retenció de
trànsit davant el parc de la Mar, per un lamentable accident, i
també vull fer constar que el meu respecte pel Parlament és
absolut. Per exemple, tot i haver estat convidat a una recepció
de Creu Roja, amb la presència del Rei d'Espanya, he considerat
prioritari estar a davant una comissió del meu Parlament, i per
tant som aquí per respondre les seves preguntes.

Quant a la pregunta que em formula, la dissolució
immediata, com els seus coneixements jurídics són suficients,
sap que és impossible en un sentit estricte, perquè la Llei de
societats anònimes exigeix un període de liquidació posterior a
la dissolució, segons l'article 266 de la Llei, i que per aquesta
liquidació s'han hagut d'efectuar les següents operacions:
Liquidació i cessió al Govern de les Illes Balears dels contractes
laborals vigents, amb data de dissolució de la societat, d'acord
amb el que disposa l'article 2 del Decret de 22 d'octubre. Com a
conseqüència d'aquestes operacions s'han satisfet
indemnitzacions per acomiadament, per un import de 5.330.761
pessetes, i altres liquidacions per import de 817.277 pessetes.
Sanejament d'altres elements de l'immobilitzat material fora d'ús,
o que havien causat baixa efectiva, amb un resultat de 2.852.345
pessetes, i autorització de despeses i honoraris, corresponents
a la formalització de liquidació de la societat, amb la inscripció
corresponent al Registre mercantil.

El balanç de liquidació es va aconseguir en el mes de març,
i s'ha d'elevar a la Junta General d'Accionistes, ara no hi ha altra
autoritat a l'empresa, i per això era necessari el vist-i-plau de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma, que l'ha donat
aquesta mateixa setmana. Per tant, la setmana pròxima el Consell
de Govern es constituirà en Junta General d'Accionistes i
dissoldrà definitivament l'empresa Seamasa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Agraesc l'explicació, Sr. Conseller, i sobretot
que vostè davant el dilema d'acudir a la Creu Roja o al
Parlament hagi complert amb la seva obligació de venir al
Parlament. I dit açò, jo no som jurídic, però efectivament sé els
tràmits que hi ha més o manco per dissoldre una societat, però
tengui en compte que la meva pregunta respecte de dissolució
immediata no era res més que còpia literal de la seva carta, Sr.
Conseller. És a dir, el que deia que farien la dissolució
immediata eren vostès, i vostè sap que si aquesta setmana es
constitueix el Consell de Govern en Junta d'Accionistes i la
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dissol, doncs bé, no serà la immediatesa que haguera pogut ser,
ben segur, i en qualsevol cas el que sí li demanarem, una
vegada ho hagin fet, serà una explicació política del perquè
d'aquesta dissolució. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

El declina. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE 1234/00, de l'Hble Sr. Diputat Cristòfol
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular, relat iva a
cessament del Sr. Miquel Sánchez Parrés.

Passam, idò, a formular la pregunta 1234/00, relativa al
cessament del Sr. Miquel Sánchez Parrés, i per formular-la té la
paraula el seu autor, Sr. Cristòfol Huguet Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Aquesta segona pregunta, que naturalment
va lligada amb l'anterior, fa referència que, almanco quan la vaig
formular, és a dir al mes de març, en el Registre Mercantil de
Mallorca encara hi quedava apoderat el Sr. Miguel Sánchez
Parres, no com a gerent, perquè ja havia estat cessat, però sí
com a apoderat de l'empresa. Aquesta entenem que és una altra
circumstància anòmala amb els processos administratius
d'aquesta empresa, i per tant, com que ho consideram anòmal,
formulam la pregunta si li han estat revocats els poders, que ja
sabem que en tot cas que s'hagi fet s'haurà fet entre març i ara,
perquè al mes de març al principi no estava fet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el conseller
d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Simplement faré lectura de l'article 267.1 de la Llei de
societats anònimes, que diu que "des del moment en què una
societat es declari en liquidació, cessarà la representació dels
administradors per fer nous contractes, contreure noves
obligacions, assumint els liquidadors les funcions a què fa
referència l'article 272". Per acord de la Junta Universal
d'Accionistes, dia 22 d'octubre es va declarar en liquidació
l'empresa. Per tant, des d'aquest moment, de manera automàtica
els poders estaven revocats, i no era necessari fer-ne revocació
expressa. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. Conseller, jo supòs que vostè és conscient que, encara
que aquí no es demana allò de jura decir la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad, aquí s'ha de dir almenys del
punt de vista jurídic com són les coses. Els poders, Sr.
Conseller, no es revoquen més que si es va al Registre, al
notari, i es revoquen els poders. És a dir, açò que acaba vostè
de dir té una gratuïtat; i si no ho han fet, facin-ho, perquè
òbviament aquesta persona no ha de tenir poders una vegada
està cessat.

És a dir, jo em pensava que des que varen rebre la pregunta
fins ara, ho farien, però que vostè  se empecine que no havien
de fer, miri, crec que no, crec que el procés administratiu,
mercantil, tenim un doctor dret aquí darrere, li pot aclarir si li fa
falta que efectivament els poders s'han de revocar, i si no es
revoquen subsisteixen. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.  En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Bé, veig que hi ha una discrepància entre juristes. Els meus
serveis tècnics i serveis jurídics han informat en aquest sentit.
En qualsevol cas, jo prenc nota amb molt d'interès de la seva
observació, i si és així, no tengui dubte que es farà
immediatament. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Conseller.

II.- Compareixença RGE núm. 1662/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia adscrits
al Grup Parlamentari  Popular, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre els efectes de
la calabru ixada del passat 26 de març i repartiment de
productes fitosanitaris.

Tot seguit passam al segon punt de l'ordre del dia,
consistent en la compareixença 1662/00, presentada per quatre
diputats membres de la Comissió adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAliciten la compareixença urgent
del conseller d'Agricultura i Pesca per tal d'informar dels efectes
de la calabruixada del passat 26 de març i repartiment de
productes fitosanitaris. Té la paraula el conseller d'Agricultura,
Sr. Joan Mayol.



160 ECONOMIA / Núm. 11 /  4 de maig del 2000

 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Crec que és un tema sobre el qual
s'han fet ja diverses manifestacions i diverses aportacions
d'informació, amb preguntes a Plenari, etcètera. Veig que hi ha
successives iniciatives en aquest sentit, i en qualsevol jo els
puc resumir un poc les dades disponibles. Dia 26 de març del
2000 a la zona nord de Mallorca es va produir una tempesta,
que va creuar en sentit nord-oest-sud-est aquesta zona, i que
va ocasionar una precipitació de calabruix que es va estendre
al quart nord-occidental de l'illa de Mallorca. Tot i amb això, va
revestir una especial intensitat a la zona que podríem centrar en
l'Albufera i la continuació cap a Santa Margalida, com vostès
coneixen molt bé, on hi va arribar a haver blocs de gel de 3
centímetres de diàmetre, que varen ocasionar pèrdues als
cultius de manera relativament important.

Els danys varen ser valorats pels serveis d'Agricultura, la
valoració va ser aproximadament d'uns 210 milions de pessetes,
amb unes 200 hectàrees de patat es afectades, 20 hectàrees amb
pèrdues més importants, 30 hectàrees d'hortalisses i fruiters, i
300 d'ametlers.

Posteriorment es va elaborar un llistat molt detingut de
cadascuna de les parcelAles, amb la qual cosa la superfície total
afectada ha resultat ser, dic que en total, i hem considerat tots
els tipus de cultius, de 348 hectàrees, amb una intensitat de
mals molt diferent.

Atès que el fenomen era excepcional, i que afortunadament
els nostres tècnics tenen una experiència limitada en aquest fet,
es va acudir a Agroseguro perquè colAlaboràs amb nosaltres per
una millor valoració dels mals, i segons han dictaminat aquests
senyors, les pèrdues de producció màxima a les parcelAles més
afectades han resultat del 52% a les zones de Santa Eulària, a
Santa Margalida, i les parcelAles de sa Pobla, i qualcuna de
Muro al costat de l'Albufera. A les altres zones les pèrdues han
estat entre el 10 i el 30%. Amb ceba hi va haver una sola
parcelAla amb una pèrdua important, del 70%, la resta entre el 10
i el 30%; amb vinya una parcelAla afectada amb una afecció del
90%; amb carxofes les pèrdues varen ser limitades, amb un
màxim del 15%, ja que un percentatge molt alt del fruit estava
recollit; i amb fruiters també els efectes varen ser diferents
segons les parcelAles, i en algun cas afectaren fins al 60 o el
70%.

Aquestes dades varen ser resultat de la visita del pèrit
Mariano Torralba, d'Agroseguro, que va estar acompanyat pels
tècnics de la Conselleria els dies 6 i 7 d'abril. S'ha d'insistir que
les produccions en tots els casos eren assegurables, i que això
les assegurances tenen una subvenció del 32%, entre el
Ministeri i Conselleria, perdó un 32% de Ministeri i de
Conselleria, per tant un 64% de les assegurances estan
cobertes pel sector públic, tot i que, com sap tothom, a la patata
resulta de poc interès perquè no afecta fins ara a les gelades.

Tota la informació detallada, tant meteorològica com de
valoració dels danys està a la seva disposició.

Immediatament la Conselleria va emprendre tota una sèrie
d'actuacions, que vostès coneixen, bàsicament varen consistir
en aquesta valoració de danys, i proporcionar als agricultors els
fitosanitaris subvencionats de la manera més ràpida possible,
i l'organització a sa Pobla d'una conferència sobre el tema
d'assegurances, que jo crec que tenia un doble objectiu, que era
per una banda que els agricultors tenguessin la informació més
detallada possible, i per l'altra que els tècnics de  l'empresa
Agroseguros també recollissin directament la inquietud que les
mancances d'aquestes assegurances generen  en el cas de sa
Pobla.

Posteriorment, la setmana passada, la Conselleria va
publicar l'ordre de crèdits subvencionats, que inclou totes les
parcelAles afectades per aquest lamentable fenomen
meteorològic. Vull dir que, dins la desgràcia, hem de manifestar
una certa satisfacció per l'actuació de la Conselleria, ja que la
presència de tècnics va ser immediata, va ser innecessari que el
conseller donàs l'ordre, perquè ja havien partit cap a la zona,
actuant segons el seu deure professional. Es varen fer
immediatament uns fulls de danys, que no s'han de confondre
amb els fulls de peticions de fitosanitaris, l'empresa Semilla va
respondre amb una celeritat immediata, i en molt pocs dies els
fitosanitaris varen estar disponibles als productors. L'ordre de
crèdits subvencionats també s'ha fet en un termini breu, tot i
que la tramitació jurídica administrativa ens ha suposat un lapse
més llarg. Jo crec que hi ha hagut uns incidents que vostès ja
coneixen, amb uns fulls signats i segellats per un ajuntament.
Això va ser ja debatut en ple, i consider innecessari estendre'm
sobre aquest punt. En qualsevol cas, estic a la seva disposició
per a qualsevol altre comentari. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts. No fa falta?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Per part nostra no fa falta, Sr. President, per part del Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, per tal de formular les
preguntes o observacions, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris per un temps màxim de deu minuts. En
primer lloc intervé el Grup Popular, que ha estat l'autor de la
iniciativa, per tant té la paraula el diputat Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per comparèixer. Crec que també ho hagués
pogut fer vostè a petició pròpia, de la mateixa manera que els
seus tècnics, en contacte amb el regidor d'Agricultura de
l'Ajuntament de sa Pobla varen actuar tot d'una aquell dilluns
dia 27, i crec que aquesta compareixença també hagué pogut ser
demanada per vostè mateix. Hagués estat un símptoma d'una
persona que creim que poc a poc està perdent el carro, el
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volant, el timó, la sensibilitat, cap al món rural. I hagués estat
un detall guapo, encara que només afectàs quatre municipis en
concret, tres per ser més exactes.

Per l'altra part, dir-li que a mi em sembla bé si vostè dóna per
conclosa la discussió dels temes del fitosanitaris, del
repartiment dels fulls que hi va haver a sa Pobla i el dóna per
tancat. Per a mi pot quedar per tancat, reconeixent vostè però
que es va equivocar en les declaracions que va fer, dels fraus
que feien els petits agricultors i l'Ajuntament.

Per l'altra part, jo el que li vull dir és que de diumenge dia 26,
al qual jo ja vaig visitar la zona; dilluns dia 27, que hi visitam
amb el regidor d'agricultura de l'Ajuntament, i que vostès veuen
les fotos dimarts, i em comuniquen durant la sessió plenària
d'aquell dimarts dia 28 que el president volia visitar la zona;
d'aquella actitud d'aquell capvespre de dimarts dia 28 del
president de la comunitat autònoma, de "batle, posau-vos
d'acord amb el conseller, i mirau que això es pugui arreglar", jo
crec que una actitud bona que hi havia en aquell moment, al
que hem arribat avui, ja dins el mes de maig, han canviat molt
les coses. Fins i tot s'ha de reconèixer, jo trob, per part d'aquest
conseller, que vostès varen estar descoordinats durant aquella
setmana. El gerent de Semilla amb la Conselleria, amb el
conseller directament, varen estar descoordinats. La prova és
que dijous, dia 29, havien fet arribar uns papers a l'Ajuntament
de sa Pobla, en aquest cas, que també de l'Ajuntament de Muro
varen venir a recollir-los, on aquests papers que va dur la
mateixa Conselleria la responsable de l'oficina de sa Pobla,
vostè mateix va canviar l'ordre després d'aquests papers,
devers les dues del capvespre, de migdia, que varen arribar uns
altres papers i això va dur, sense cap dubte, a la confusió i a
l'equivocació i les males interpretacions sobre el repartiment del
Captan i del sistèmic. El Captan, per qui no ho sàpiga, és un
producte cicatritzant per a les ferides que rep del calabruix, o del
vent, o de les gelades a vegades, en aquest cas del calabruix;
i el sistèmic és un producte que en tot cas les condicions
climatològiques puguin ser d'una humitat molt important, fan
entrar el mal del mildiu a la patatera, la qual cosa vostè pot
reconèixer, supòs, aquí que quan em va demanar el president i
vostè mateix què és que s'hauria de fer, jo crec que li vaig donar
tres qüestions: primer de tot que hi havia d'haver cicatritzants,
l'altra que hi havia d'haver ajudes per a préstecs que tenguessin
subvencionats els interessos, i per l'altra aquells que fossin
pèrdues molt importants, els préstecs no els serien suficients.

Jo voldria que aquesta comissió, i després si se'n pot fer
ressò a l'exterior, que se sàpiga que molts de ciutadans de
Mallorca deien "a Muro, Santa Margalida i sa Pobla el Govern
ja els ha arreglat el problema, els ha repartit el Captan, i aquests
han salvat la collita". El que el Govern va repartir, en paraules
del conseller, de la sessió plenària de dia 4 d'abril, també és
important que ho sàpiga tothom, han estat 741 quilos, segons
paraules del conseller, de Captan en aquell dia, més 879 quilos
de sistèmic. La Conselleria pot adquirir el producte del Captan
a unes 600 pessetes el quilo, 700, 550, no sé a quant l'han
adquirit, però sabem a quant va el Captan, se'n compra moltes
vegades; i el sistèmic pot anar damunt 900 a 1.100 pessetes. Jo
he agafat la xifra d'enmig, de cada cosa, la qual cosa aquesta
operació, que ha paregut que ha salvat la vida als productors

d'ametla, o patates, o cebes d'aquella zona, al Govern, perquè
ningú no es posi nerviós, li ha costat 1.058.000 pessetes més o
manco, 50.000 pessetes amunt, 50.000 pessetes avall. I crec que
val la pena, perquè pareix que ens han salvat la vida, que no
han salvat la vida a ningú.

S'ha de dir quelcom més: les altres vegades que s'havia
repartit Captan el temps del Govern del Partit Popular, s'havia
donat gratuïtament, ni fent pagar el 20% que s'ha fet pagar
aquesta vegada als agricultors.

Davant el tema del repartiment del Captan, que jo el felicit,
de la forma que es va fer, ràpida, en canvi no el puc felicitar en
la forma d'anar a visitar, perquè les parcelAles s'han visitat dues
vegades: una amb els seus tècnics, que fan una valoració,
distinta a la valoració que fan els tècnics que ara ens diu
d'Agroseguros, valoració que vostè també va anunciar al Ple
dia 4 d'abril, que no coincideix en aquest moment amb la que
acaba de donar vostè avui. Jo em fii més de la dels seus tècnics,
que vostè va donar dia 4 d'abril. En canvi, respect la informació
que li hagi pogut donar aquest tècnic que vostè ha anomenat,
que no tenc el gust de conèixer, que em mereix tota la
confiança, però em mereixen també tota la confiança els tècnics
de la Conselleria que varen fer la primera valoració.

I si en aquella primera valoració reconeixem que hi ha unes
550 hectàrees afectades, amb els tres termes, que d'aquestes
550 hectàrees n'hi ha 300 d'ametler, i que la pèrdua que vostè va
dir en Ple, que és del 100%, això consta en el Diari de Sessions,
el tenc aquí per si un cas vostè el vol; i la gent que té ametlers,
a Muro i a Santa Margalida, només es pot acollir a un préstec
sense interessos, això, Sr. Conseller, és insuficient. La gent en
aquests moments té dificultats grosses per tornar els altres
préstecs, que també estaven subvencionats. Aquesta gent ho
ha perdut tot, i vostè sap una cosa molt important, amb els
ametlers, no serà tan sols el mal d'enguany, serà el mal de l'any
que ve, el mal perquè aquests ametlers no brotaran igual, vostè
ho sap, i amb el tema de la sequera, que no és qüestió d'avui,
però també jo sé que la subvenció que hi ha també és d'aquest
tipus, el fet de no tenir aigua l'any que ve també sofriran
aquests ametlers. És a dir, la collita d'enguany amb la
calabruixada està perduda, la collita de l'any que ve serà molt
petita, la qual cosa crec, Sr. Conseller, que demostra una poca
sensibilitat per aquells que ho han perdut tot.

En canvi, li faré l'altre discurs, d'aquells que han perdut tal
vegada un 30, o un 20, o un 40%. Jo estic d'acord amb la mesura
que vostè dur, que és la mesura d'ajudar els interessos i pagar
totes les despeses de la constitució del préstec i dels
interessos. Això és el que jo li vaig dir davant el president
Antich per a aquells que haguessin perdut un 20, un 30 o un
40%, fins a un 50, i fins a un 60 si vol. Però aquells que han
perdut més d'un 60, el 70 o el 80, encara que vostè digui que no
hi ha cap parcelAla a sa Pobla que hagi perdut el 100%, això és
fals i mentida. És rotundament fals. Que n'hi ha poques? Sí,
estic d'acord. Estic d'acord amb els números que donaven els
seus tècnics, ara fa 15 dies, que hi ha 20 hectàrees de patata
entre primerenca i de granar, amb la qual cosa la podríem
avaluar de 4.500 a 6.000 quilos per quartó, i la de granar entre
6.000 i 8.000 quilos per quartó, que aquestes han perdut del 80
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al 100%. Que vostè li digui a aquesta gent que aquests tendran
el mateix que aquells que han perdut un 20% i podran fer un
préstec on no pagaran els interessos, Sr. Conseller, això no és
just. Li vaig dir al president de la comunitat, li vaig dir a vostè,
i li repetesc aquí a davant tots. Jo estic d'acord amb la mesura
d'aquells que poden haver perdut fins a un 60% que estiguin
subvencionats els préstecs, però no en cap moment amb
aquells que han perdut més d'un 60%.

Jo el que li dic és que també si fa números veurà que no són
tants de doblers. Li puc dir que no són terratinents aquests,
aquests són pagesos de socarrel, però de bon de veres, Sr.
Conseller, gent que no fa res més, que no fa de jardiner al Port
d'Alcúdia ni a Can Picafort, i que la seva dona no fa feina a cap
hotel fent llits. És gent que cada matí a les 8 és a marjal; i gent
que hi ha en casos concrets d'aquests, que si un cas li puc dur,
no tenen més que els 10 o 15 quartons afectats en aquesta
zona. Aquesta gent, que ha invertit per quartó 200.000
pessetes, o aquells que també hi ha de carxofes a dins Muro,
que poden haver invertit per quartó de 150 a 225, perquè hi ha
aquesta diferència tan grossa, en un moment donat, en el tema
carxofes, ho han perdut tot, tot. I no compten la seva feina, que
és el més fotut de tot això, que és la gran cosa que també
desconeix totalment i absolutament la societat balear, que la
feina del pagès i la pagesa mai no la compta quan diu "he
perdut un milió de pessetes". Ha perdut un milió de pessetes
d'electricitat, ha perdut un milió de pessetes de gasoli, ha
perdut un milió de pessetes de llavor, ha perdut un milió de
pessetes de fitosanitaris. Però el que és la seva feina, no la
compta, dóna per fet que li toca fer, va néixer pagès i ho ha de
fer. La qual cosa, si vostè mira amb el tema de les hortalisses,
amb els números que donaven els seus tècnics fa quinze dies,
que jo crec que són els bons, i el números de patates,
hortalisses i patates, que hi afectades 50 hectàrees entre un 80
i el 100%, vostè veurà que es calculava aquest tema en uns 60
milions de pessetes de pèrdues, sense comptar la feina
d'aquesta gent.

Jo el que li demanaria, conseller, i aquest grup, el Partit
Popular li demana que per favor en aquests casos concrets, en
aquestes 50 hectàrees d'hortalisses i patates, que agafen gent
de Muro, gent de Santa Margalida i gent de sa Pobla, vostè
habiliti unes partides, que jo també li vaig dir el que donaria, jo
no dic que doni les 200.000 pessetes més el que compti la feina;
o els valori en unes 150.000 pessetes per quartó. Si els valora en
unes 150.000 pessetes per quartó, no arriba ni als 60 milions que
vostè deia de pèrdua total. És a dir, li pos més fàcil. Vostè
parlava de 60 milions, i jo li parl de 35 milions de pessetes. Per
què? Perquè aquesta gent no és el problema de tornar un
préstec a fons perdut, és un problema de menjar, Sr. Conseller,
és un problema de menjar, de vestir-se, de pagar l'aigua, de
pagar la corrent. I comprovi vostè que aquesta gent no té altra
activitat més que aquesta. Ho té fàcil, al redol que es troba allà,
ho té facilíssim; igual que a aquest cendrer hi ha tabac, vol dir
que han fumat. Vostè ho pot fer, això, i se n'adonarà que és
gent que necessita com mai el suport d'un govern que realment
vulgui creure o no en els pagesos. A sa Pobla, Muro i Santa
Margalida no es pot fer demagògia per part del Govern amb els
pagesos, i aquesta gent ho ha perdut tot, perquè perdre un 80%
és perdre-ho tot, Sr. Conseller, en patates, i vostè ho sap,

perquè ja difícilment les patates que vénen d'aquella zona vostè
sap que ja no es calibraran ni es classificaran igual que les
altres. No sortiran a mercat exterior si eren primerenques,
quedaran per consum intern. I la patata a quant està avui, Sr.
Conseller? A 25 pessetes el quilo. No ha sentit el batle de sa
Poble, ni cap diputat del Partit Popular, ni cap regidor, ni cap
pagès del poble de sa Pobla que li demani cap subvenció,
perquè enguany és un any que no van bé les patates. Som
responsables amb aquestes qüestions, sabem com és el nostre
mercat; sabem la incidència que té Egipte, Xipre, Marroc, ho
sabem; però el que li estic demanant en nom del Partit Popular
avui, en aquesta compareixença, és que amb aquells que han
estat afectats en més del 60% vost è els doni 150.000 pessetes
per quartó. Amb aquestes 150.000 pessetes per quartó es mourà
en aquests números que li dic, de 34, 35, 36, 37, 38 milions, 32,
damunt aquest tema. I aquí és quan aquest govern pot
demostrar... 

EL SR. PRESIDENT:

Ha d'anar acabant, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, vaig acabant. ...pot demost rar que realment vol
solucionar el problema de la calabruixada, donant suport a
aquells que tendran dificultats, sense cap dubte, per poder
tornar els préstecs, perquè no poden tornar els de l'any passat;
però a aquell que encara li queda un 60, un 70% de la collita,
potser no podrà pagar la llavor però les altres despeses sí, i això
és el que nosaltres li volíem dir. 

I seria bo, Sr. Conseller, que una altra vegada que passi una
cosa d’aquestes s’actuï de cara..., vostè sap que un camp de
carxofes, si ha quedat fet pols, el que vol el pagès és intentar a
començar a fer feina, arrabassar-ho tot, mirar si pot fer guaret,
fer guaret, i si no treure-ho tot i sembrar potser una altra cosa
per començar a treure el més prest millor, i jo en aquest sentit
crec que les inspeccions, per a aquells a qui podien dir que
poden llaurar, han estat tard. 

M’agradaria sentir d’aquest conseller, a aquest grup del
Partit Popular ens agradaria sentir en aquesta comissió que
vostè, en aquest tema rectificarà i que, a part de les ajudes del
Captan que, com he dit, ha pujat a 1.060.000, és a dir, molt bé
però que són molts pocs doblers, hem de ser realistes, jo parl
amb xifres que vostè donà en el Ple de dia 4, si n’han donat més
al final, si n’han donat el doble serien dos milions, és a dir, que
ningú no es preocupi, però amb aquests afectats de Santa
M argalida, de Muro i de Sa Pobla de més del 60%, faci l’esforç
de donar 150.000 pessetes per quartó. És potser quan vostès
s’aturaran d’insultar els pagesos, com fan vostè, el
vicepresident, el president d’aquest govern durant aquests
dies, parlant de senyors, de vassalls, de terratinents. Vostès és
que no en tenen ni punyetera idea, Sr. Conseller, del que hi ha
en el món de la pagesia, i li dic la veritat, i perdoni l’expressió,
i crec que li he parlat tot el temps en un to...

EL SR. PRESIDENT:
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Ha d’anar acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab.

...de responsabilitat, però ni idea, Sr. Conseller. És el
moment de demostrar la sensibilitat cap al món rural, té aquesta
oportunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Altres grups que vulguin
intervenir? Per part del Grup Mixt té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull agrair la
compareixença del conseller per donar compte i explicacions
dels fets ocorreguts de la calabruixada.

Lamentam els membres d’Unió Mallorquina que formam part
del Grup Mixt, lamentam, com supòs que lamenta tothom, els
fets que varen ocórrer, que és una desgràcia que hi hagi una
calabruixada i que aquesta va afectar els nostres pagesos.
Creim que la conselleria en aquest tema va actuar
adequadament, va fer una avaluació dels danys, va
proporcionar els fitosanitaris gratuïts, com havia de ser i,
segons ens ha explicat el conseller, va iniciar actuacions per
informar sobre les assegurances en aquella zona. Creim que
aquesta és la política adient en un fet com aquest, o sigui, és un
fet que supòs que tots els grups lamentam, és una desgràcia
meteorològica que va ocórrer en aquesta zona, per la qual
només amb les assegurances pot estar la gent preparada per a
aquests fets.

Ens agradaria saber si la conselleria pensa fer qualque tipus
d’actuació més per donar a conèixer aquesta possibilitat
d’assegurances, no només a aquests tres municipis sinó a
altres municipis de Mallorca i de les altres illes per tal que els
pagesos estiguin preparats per a altres fets com aquests, si té
previst fer qualque tipus d’actuació en aquest sentit, que
pensam que és positiva perquè un govern com el govern que
avui governa en aquestes illes, que està sensibilitzat pel tema
de l’agricultura, que ho va demostrar amb el fet de crear una
conselleria exclusiva per al tema de l’agricultura, cosa que no
havia passat en anteriors legislatures, pensam que ha de donar
o que aquest era un símptoma de donar importància al món de
l’agricultura, que pensam que ha de menester molta ajuda i que
ha de menester una atenció molt important perquè entra en
competició amb altres indústries que no l’afavoreixen en
absolut per la nostra situació. Per tant, necessita una cura, una
especial atenció per part d’aquest govern que pensam que se
li ha de donar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista volem agrair la presència del conseller
d’Agricultura i Pesca en aquesta comissió. Pensam que la seva
presència aquí ha servit per ampliar-nos la informació que
teníem sobre els efectes que va produir la calabruixada del mes
de març passat sobretot a l’illa de Mallorca. Creim que ha estat
una informació que ens ha ampliat els coneixements respecte al
que ja teníem. 

Creim que es bo que el conseller d’Agricultura i Pesca es
faci present en una comissió com aquesta per informar tots els
grups parlamentaris, ho veim molt positiu, tot i que amb una
compareixença com aquesta un ja sap que llavors s’exposa que
hi hagi determinats grups, com pot ser el cas del Grup
Parlamentari Popular, que intervenguin d’una forma que
nosaltres hem de rebutjar. 

Nosaltres creim que la informació que se’ns ha passat és
una informació que ens ha aclarit molts de punts respecte de
totes aquelles hectàrees que varen estar afectades d’una
manera molt diversa segons els indrets, segons els productes;
hi ha hagut -hem vist- una tramitació, unes actuacions que han
estat tramitades pels tècnics de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca que han resultat molt efectives, s’han valorat les pèrdues
que s’han ocasionat, s’han facilitat productes fitosanitaris als
colAlectius afectats, s’han fet sessions informatives sobre el
paper de les assegurances i s’han donat ordres de crèdits
subvencionats que han emanat de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca que no..., com és clar, actuacions d’aquest tipus no
anulAlen el desastre produït per la calabruixada, però sí que
ajuden a fer que els efectes no siguin tan perjudicials.

El que nosaltres sí hem de rebutjar, Sr. President, des del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, és que en una
compareixença com aquesta del conseller d’Agricultura i Pesca
sembli esser que per part del Grup Parlamentari Popular vulguin
donar la impressió que la Conselleria d’Agricultura i Pesca
actua no quan hi ha una calabruixada sinó quan, havent-hi una
calabruixada, hi ha qualcú que reclama que intervengui la
conselleria. Nosaltres creim que la conselleria actua pel seu
propi compte, la Conselleria d’Agricultura i Pesca i, no en
parlem, el president del Govern de les Illes Balears, actuen quan
creuen que han d’actuar i no per ordres de ningú. Així ho volem
creure i ho volem pensar. La iniciativa en aplicar polítiques
agràries correspon al Govern, i en aquest cas concret correspon
al conseller d’Agricultura i Pesca i correspon al president del
Govern.

També creim -i amb la nostra intervenció ho volem rebutjar-
que determinades manifestacions, declaracions fetes avui
poden donar la impressió de fer creure que l’únic que treballa
a favor de la pagesia illenca és un, mentre que el que governa
treballa en contra. Rebutjam obertament això: qui treballa a
favor de la pagesia illenca és el Govern de les Illes Balears, que
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hi aplica aquelles polítiques agràries que considera que són les
més adients.

I finalment hem de rebutjar també, perquè no ho consideram
així, que s’acusi d’insultar la pagesia illenca membres del
Govern de les Illes Balears. Els seus esforços no van abocats,
creim nosaltres, a difondre insults, sinó a fer unes polítiques
agràries que resultin profitoses i beneficioses per a ells.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull agrair la compareixença aquí del Sr. Conseller.
Crec que (...) important les explicacions que ens ha donat en
aquesta compareixença, com també ja va ser objecte de dues
preguntes formulades en els plens de dia 4 i de dia 11 per
completar aquesta informació de les actuacions del Govern en
relació a la calabruixada.

Jo vull expressar clarament l’actuació immediata que hem
pogut veure en relació al calabruix que es produeix en aquesta
zona nord de Mallorca, com també en el llevant, però amb
danys molt més petits, però que també es produeix a altres
zones de Mallorca. Jo vull insistir aquí en aquesta actuació
immediata. Dia 26, el diumenge a migdia, es produeix el
calabruix; el mateix dilluns vàrem conèixer que tècnics de la
conselleria es desplaçaren per avaluar aquests danys, avaluació
que, a més, la preocupació d’aquest govern ha duit que en
posterioritat, també, Agroseguros confirmàs els danys que es
produïren en aquesta zona, sobretot de Sa Pobla, Muro i Santa
Margalida.

Jo vull remarcar aquí també la responsabilitat política i la
visita, ja, que feren el mateix dimarts dia 28 a aquesta zona
afectada, juntament, a més, amb els pagesos. Hi havia
representants de les mateixes cooperatives, com també de
l’administració local, els batles corresponents.

Aquesta mateixa setmana jo entenc que no podem parlar mai
de descoordinació quan el Govern va actuar de forma immediata
perquè la mateixa setmana, el dijous i el divendres, ja es va fer
el repartiment dels productes fitosanitaris una vegada fetes
aquestes primeres avaluacions dels danys, i la mateixa setmana,
també, s’aproven ja els crèdits subvencionats que sortiran amb
aquesta ordre posterior. Per tant ja amb aquest repartiment del
Captan i també de l’antimildiu ja es dóna una solució immediata
a aquest problema puntual.

Jo voldria destacar també i expressar, no tan sols avui que
el clima ha estat més tranquil, però sí a la pregunta que es va
produir el passat dia 11, aquesta crispació del portaveu del
Grup Popular en aquest tema de l’agricultura. Jo entenc que
aquest consens social que hi ha d’haver en relació a aquesta

defensa del món rural s’ha de produir i no s’ha de veure tan
sols en actuacions puntuals, sinó en la política del Govern, que
és així com es ve fent per part de la conselleria, per part del
Govern en el seu conjunt. Dic crispacions que hem vist no tan
sols en aquest tema de la calabruixada que es produeix a
Mallorca, en aquesta zona de llevant i nord de Mallorca, sinó
que també les hem vist en temes com l’incendi d’Artà, com
també amb la sequera, així com han duit la problemàtica de
l’aigua.

Per tant, jo el que veig aquí és que hi ha hagut un fet
puntual, s’ha actuat però s’ha actuat dins el que és una política
agrària de conjunt.

És clar que en aquest tema, i el conseller en va menció ben
clarament, la calabruixada és assegurable; per tant, és un tema
que és ben vera que és poc usual. Allò que preocupa als
pagesos, i jo he estat molts d’anys a Sa Pobla i conec què
passava amb les gelades o amb les ventades, o amb les
guàrdies nocturnes que s’havien de fer per evitar aquest
problema, i per tant entenc la preocupació, i voldria que em
confirmàs per part de la conselleria els esforços que s’hagin
pogut fer per aquest problema, que sí que és més important i
que preocupa als pagesos, pel que fa les ventades o a les
gelades, que sí que preocupen.

Però el que he d’entendre i vull manifestar és que hi ha
d’haver una política del Govern quant a donar estabilitat als
pagesos; per tant, aquests incentius, als quals vostè ha fet
menció, també, aquests incentius que hi ha d’haver per
assegurar les collides, i per tant per allò que entenem que hem
de donar estabilitat, seguretat als pagesos, seguretat, per tant,
de renda i, per tant, de la feina que es pugui fer. 

Per tant, no puc entendre aquestes acusacions per part del
portaveu del Grup Popular sobre el fet que s’està perdent el
carro. És al contrari, aquí s’està fent i es prepara un vertader
debat del món rural que ja vostè ha anunciat per al mes de
novembre, cosa que no vàrem aconseguir mai l’anterior
legislatura, tot i haver-hi iniciatives que s’havien duit des
d’aquí que varen ser negades per l’anterior executiu; per tant,
hem de fer una política agrària. No podem anar a remolc de fets
puntuals, encara que s’actuï, evidentment, amb celeritat, com
s’ha fet en aquest cas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
conseller d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Faré una intervenció breu.

Sr. Font, vostè em desqualifica des del primer dia. No em
vengui ara a perdonar la vida que estic perdent el carro; segons
vostè no he sabut mai seure en aquest carro ni llaurar dret. Ara
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no..., jo crec que aquest tipus de comèdia convé deixar-la de
banda.

No hi va haver una visita dels nostres tècnics i una visita
dels d’Agroseguro. Hi va haver una primera avaluació feta amb
caràcter d’urgència pels tècnics de la conselleria, i una segona
avaluació, més detinguda, feta pels tècnics de la conselleria
amb els tècnics d’Agroseguro. Per tant jo crec que hem de
veure que la informació sobre un fet és un procés que va
millorant amb el temps i que tot el que aporti informació és
positiu, i nosaltres creim que s’ha d’actuar d’aquesta forma.

Les seves xifres, en efecte, són errònies. La quantitat
distribuïda va ser superior, la quantitat de Captan; curiosament
va ser -li he de dir- superior a les hectàrees afectades; no passa
res, són xifres efectivament petites, però jo crec que la
importància i la utilitat d’un remei no és directament
proporcional al cost d’aquest remei, jo crec que la gent el que
vol és sentir-se emparada, el que la gent vol és que en el
moment en què té un problema hi ha qualcú devora que li dóna
la mà, i si li dóna tot el que pot, ja està complint amb la seva
obligació.

Jo efectivament vull donar per tancat l’incident dels fulls
segellats i firmats. Jo vaig reconèixer que quan vaig dir que allò
havia estat distribuït entre els agricultors em vaig equivocar,
però, Sr. Font, vostè desaprofita una vegada i una altra l’ocasió
de reconèixer que també hi va haver un error de l’altra banda i
que aquests fulls no s’havien d’haver firmat i segellat. No ho
vol així, ho deixarem anar. Jo sí que tenc capacitat per
reconèixer errors; vostè veig que per desgràcia no la té.

Vostè coneix perfectament la normativa europea i sap quins
tipus d’ajudes són possibles i quines no ho són, i coneix
perfectament el principi, que no és d’aquest conseller, que els
mals assegurables no són subvencionables. Aquest és un
principi general que en aquest cas s’ha fet una excepció. Vostè
voldria que hi féssim una excepció més gran o més grossa; està
en el seu dret. Jo, si em permet una broma, Sr. Font, faré una
p roposta al president perquè el nomeni conseller d’Hisenda,
perquè a cada intervenció que fa em proposa noves línies
d’ajudes, noves subvencions per hectàrea, i jo crec que en el
que duim de legislatura o en el que duim de període de sessions
hagués doblat el pressupost de la Conselleria d’Agricultura.
Fantàstic!, però per desgràcia en aquests moments no tenim
aquesta capacitat.

I vull acabar expressant de la manera més absoluta i rotunda
el meu respecte total als professionals del camp d’aquestes
illes. No mescli els temes. Vostè sap en quines condicions hi ha
hagut una desqualificació per part del Govern, no dels
agricultors, sinó d’una determinada manifestació, i també coneix
les frases que va dir el conseller i les repetesc: en aquesta
manifestació, jo sé que hi havia agricultors, i a aquests els
exprés la meva solidaritat perquè sé quins són els problemes;
ara, “Mayol, amb tu ja no plou”, això són coses que..., per
desgràcia jo no hi puc fer res. No tregui les coses de context.

Vull agrair especialment la comprensió i suport dels grups
que s’han expressat, especialment el Grup Mixt, i efectivament

he de confirmar que hi ha una campanya prevista sobre
assegurances, a dos nivells: per una banda la difusió
d’informació, i per l’altra la millora del sistema d’assegurances
perquè en el cas concret de la patata no cobreix el vent i la
gelada, i la combinació d’aquests dos factors té efectes
dramàtics que els poblers coneixen, o els cultivadors de patata
coneixen molt bé. S’ha constituït la comissió provincial
d’assegurances, està presidida per la directora general
d’Agricultura, i ja hem demanat al ministeri canvis en aquest
nivell, sobretot en el que fa a gelades i a ventades per a la
patata, i als cereals, que també estan coberts d’una manera molt
deficitària en aquest moment.

Del Sr. Buele només he anotat que nosaltres actuam,
certament, però agraïm qualsevol proposta, qualsevol
suggeriment i les crítiques constructives, fins i tot si vénen del
Sr. Font, sense cap mania. Jo li agraesc sempre, i ell ho sap,
qualsevol proposta que m’ha fet que pugui redundar en
benefici dels agricultors, i hi ha hagut ocasions en què hem
tengut -i esper continuar tenint- bones colAlaboracions, i en
aquest cas hi va esser, i en aquest cas l’ajuntament va habilitar
l’ús d’instalAlacions municipals, i creim que aïllats no ho
haguéssim fet tan bé.

Per ampliar una miqueta el tema d’assegurances, a petició
del Grup Socialista, vull dir que és un cas excelAlent que
demostra la importància de les sinèrgies. En el cas plantejat de
millora de les assegurances de la patata, una gran part de la
informació tècnica que es podrà donar al ministeri o a l’empresa
perquè examini el tema, ha estat recopilada no només pels
tècnics de la conselleria, sinó també per una entitat cooperativa
de Sa Pobla, i que és una demostració perfecta del fet que la
cooperació de tècnics i agricultors, que és el que nosaltres
voldríem potenciar, té unes possibilitats de futur molt
importants. 

Aquesta és la nostra línia i, en fi, jo el que lamentaria és que
qualcú vulgui mantenir el monopoli de la sensibilitat cap als
agricultors i que pugui estar segur que, encara que vulgui el
monopoli, no el tendrà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Font per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, jo li garantesc que nosaltres no volem
tenir el monopoli del món rural ni de la pagesia. És un monopoli
i és un feix molt feixuc, aquest, molt feixuc, i vostè només du
dos dies. Jo duc 17 anys, a un lloc més petitó, però 17 anys,
eh?, i he vist passar cooperatives, i he vist desaparèixer
cooperatives, i he vist pegar-se la gent i pegar foc a les
persianes de l’ajuntament, Sr. Conseller; i no es preocupi si li
donen la culpa: el batle sempre la té, la culpa, en el seu poble,
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i vostè l’ha de mesurar en la dimensió que realment li donen,
perquè si es posa nerviós per això no pot estar de conseller.

Per altra part jo no li he demanat la dimissió cap vegada de
conseller, mai, amb la qual cosa vostè faci feina. 

Però distints portaveus han parlat de crispació. És que
vostès estan cecs a la realitat, no és crispació. Vostès han
aconseguit que 200 tractors venguin a Palma. Això no es fa així
com així. Vostès, allà on realment hi ha hagut mal, han tancat els
ulls. Vostès varen sortir aquí fa nou mesos amb un banc de
terres, amb el fet que podem fer activitats agràries
complementàries, i vostès varen vendre molt de fum, i el fum és
fum, fa tossir i fa mal als ulls, i això és el que els ha passat, a
vostès, i són vostès que, com que no coneixen la realitat, la
gent es crispa; no és aquest portaveu o un altre, que està
crispat, n’hem viscudes de pitjors, de batalles d’aquestes del
món rural, però hi ha hagut la sensibilitat d’estar devora, cosa
que no hi ha hagut per part d’aquest govern. Jo estic
convençut que canviaran vostès, ho sé cert, que canviaran.

Els insults. Vostès podran dir missa, missa, podran dir, però
vostès han titllat la gent de senyors feudals, vassalls,
terratinents, “això són senyorots”... Això, no ho pot dir ni un
president d’un govern ni un conseller, no ho pot dir, això no ho
pot dir; si vostès tenen un poquet de responsabilitat no ho
poden dir i vostès ho han fet. Ara vostè avui aquí diu que, a
aquells que no eren senyors que estaven allà dins, vostès els
expressa la seva solidaritat; o burro  o barro, Sr. Conseller,
mitges tintes no, perquè vostè no pot prendre decisions que
siguin de mitges tintes.

El primer dia jo li vaig dir que vostè hagués estat un gran
conseller de Medi Ambient i ho repetesc, Sr. Conseller.

Per altra part, errors. Tots n’hem reconegut, d’errors, eh?;
jo li puc dir que n’he reconegut molts, d’errors, però aquest
dels fulls no, Sr. Conseller, perquè va ser el seu funcionari, que
ens va demanar això. Sí, m’ho ha dit a mi, però no té gens
d’importància perquè hem trobat cap paper d’algú que hagi
volgut fer un frau?, per què?, perquè va ser responsable la
funcionària de l’ajuntament i va ser responsable el seu
funcionar. El problema va ser que el Sr. Joan Sastre, que és el
seu gerent, quan ho va veure allà damunt va dir que s’havien
repartit els trastos per aquí i per allà; després se n’ha adonat
que no. Vostè em diu que no ho reconegui; no, no he de
reconèixer aquest fet; si m’ho demana aquell funcionari i ho
demana a la nostra funcionària i aquell home ha fet el que
tocava, perquè el seu funcionari ha fet el que tocava, és el seu
càrrec polític, que ha ficat la pota, no el seu funcionari, no n’ha
emplenat cap, de paper malament.

Li vull dir una cosa: vostè em diu que les meves xifres són
equivocades. Jo només li vull dir, Sr. Conseller, que jo don les
xifres que vostè va donar al Ple de dia 4 d’abril, Diari de
Sessions, ple número 26, 4 d’abril de l’any 2000, i vostè parla de
200 hectàrees de patata amb una pèrdua de rendiment de 40%;
contestava a la Sra. Diputada, portaveu del Partit Socialista,
Mercè Amer. Després deia que això tenia una pèrdua mitja de
120 milions, 20 hectàrees de pèrdua molt elevada, del 80%, que

podrien arribar als 24 milions, i 30 hectàrees d’hortalisses i
fruiters amb una pèrdua de rendiment del 80%, que serien 36
milions de pessetes. Jo li he estat parlant d’aquestes 20
hectàrees i d’aquestes 30 hectàrees, que amb aquestes ha de fer
alguna cosa més. No li he anat a fer demagògia que les altres
també haurien de tenir subvencions, ni la vaig fer el dia que
vostè va parlar amb mi per primera vegada, ni quan vostè va
venir amb el president a Sa Pobla, perquè no es tracta de
carregar més feixos damunt els pagesos, amb la qual cosa jo
crec que cadascú ho veurà com vulgui.

Després, en el tema del Captan també he emprat
rigorosament el que va dir vostè: “En total -la pàgina següent-
en total s’han atès les necessitats de 134 explotacions amb 741
quilograms de Captan, que és un cicatritzant, i 879 quilogram
d’antimildiu”. Jo empr el que supòs que transcriuen els tècnics
i els funcionaris de la casa quan fan el Diari de Sessions; si no,
li puc deixar el Diari de Sessions.

Tapar això amb el tema de les assegurances, no
s’equivoquin, senyors diputats i senyores diputades, no és per
aquí el tema, eh?, el tema no va per aquí. És bo que n’hi hagi,
però si han pensat vostès que, com que tenen el mal arreglat,
au!, ja ho tenim assegurat. Què feim amb les patates a 25
pessetes i que aniran més baixes encara d’aquí a 15 dies?, i que
hi haurà prop de 40.000 tones de patates sense poder sortir i es
podriran, i que tendran un sobrecost perquè les hauran
d’emmagatzemar, les hauran d’empolsegar i, d’aquestes, se’n
perdran el 50%. És a dir, crec que seria important tenir clares
aquestes coses perquè jo hi ha segons quin temes que no sé,
i a vegades hi ha companys que em diuen: “Jaume, em podries
dur això?”. No, perquè no ho sé, però aquest tema, el conec un
poc, no vol dir que en sàpiga molt però el conec un poc i jo crec
que se n’ha parlat molt alegrament.

Hi ha hagut també qualque portaveu que ha estat parlant de
la sensibilitat que s’ha de tenir, especial, cap al món rural. Idò
el món rural no està percebent en cap moment aquesta
sensibilitat especial d’aquest govern multicolor; a l’enrevés,
està totalment enfadat amb això.

Després hi ha una qüestió que a mi, Sr. President,
m’agradaria poder dir, que és que vostès han actuat de motu
proprio i varen actuar, pum!, és a dir, essent allà. S’ha de
reconèixer que hi va haver una cridada del regidor d’agricultura
de Sa Pobla que sortíem, a veure si anava bé sortir i varen dir
que sí i varen venir, és a dir, hi ha hagut preocupació de tots,
però aquí ha quedat que volia posar clar que no tan sols
nosaltres treballam per l’agricultura sinó que són vostès que
fan feina. Sí, però d’una forma sectària, i li posaré un exemple;
no s’enfadin de les paraules, no les entenguin des de la
crispació. El dia que hi va haver la convidada, el dimarts dia 28,
per anar a visitar les explotacions, la conselleria va ser la que va
convidar, i la conselleria va convidar només l’Esplet, no els
altres quatre portals comercials de patata, que tenen molts més
pagesos que l’Esplet i que exporten moltes més tones que
l’Esplet, però moltes més, i això que els de l’Esplet són ben
amics meus, eh?, és a dir, que aquí no hi ha ganes de pegar a
l’Esplet. No tan sols això -va venir el Sr. Joan Company de
l’Esplet- no tan sols això, només varen convidar els pagesos
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que estan afiliats a Unió de Pagesos. No ho varen dir als altres
portals perquè també venguessin un representant o dos. 

A Sa Pobla, durant els darrers anys, perquè aquella
crispació del 79 desaparegués, i aquella que encara va ser més
forta de finals del 80, mai, mai, mai, quan hem fet alguna cosa en
tema agrícola, perquè és un tema molt sensible, mai no ha faltat
un regidor de cap partit, mai, fins i tot quan hi havia quatre
partits dins l’ajuntament, ara n’hi ha tres, mai. Mai no ha faltat,
cada portal comercial en el lloc, és a dir, qui estan actuant d’una
forma sectària han estat vostès, potser per desconeixement, i ho
accept, i si és així ho puc retirar, pot ser per desconeixement, i
ho vaig fer saber a la directora general quan va arribar d’una
forma dissimulada, sense més problema...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, Sr. President, que veig que el conseller li fa
senyes perquè acabem...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, és que...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...i jo crec que si vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, és que vostè té cinc minuts i en du nou. Per tant,
ha d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Miri, jo el que li puc dir és que vostès s’han passat
aquestes darreres setmanes veient des de prop una sèrie de
problemes que té el món rural. Vostès, jo no els dic que s’hagin
de posar les piles, vostès el que han de ser és més eficaços a
l’hora d’estar devora la gent quan té problemes.

I per acabar aquesta compareixença, jo, Sr. Conseller,
m’agradaria, així com tots els portaveus han volgut demostrar
que hi ha una sensibilitat increïble, com aquells que la tenen per
a la poesia, perquè això pareix poesia, quan parlen d’agricultura
segons quins partits, pareix poesia, la tenguin ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President, acab, i si no, llevi’m la paraula, per
favor. Ja acab, li he dit que vaig acabant. És que vostès ho
agafen de “caxondeo”, jo ho agaf seriosament, vostè llevi’m la
paraula quan trobi.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, que du deu minuts i només en tenia
cinc.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bé. Jo el que li deman, Sr. Conseller, és que, per favor,
estudiï el tema d’aqueixes 50 hectàrees d’hortalisses i de
patates que han tengut una pèrdua de més del 80%, a partir del
60 les hauria d’incloure, i doni 150.000 pessetes per quartó, que
aquesta gent no té ni per tornar els préstecs que pugui tenir
d’enrera ni per poder comprar la llavor de les patates de
l’hivern. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller
d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo vull començar pel final. Vostè
sap, Sr. Font, que em fa una proposta que va contra la
normativa europea, ho sap perfectament, i a més ho sap i m’ho
ha dit que ho sap. Jo també faré això, ja sé que no pot ser, però
jo faré la proposta que hi hagi subvencions directes. Molt bé.

Efectivament, també conec el que és la crispació, jo era
diputat en el moment de la crisi de la CAP i vaig intentar aportar
el meu gra d’arena a llevar la crispació en aquell moment, i el
meu partit, com els altres, varen tenir una responsabilitat per
ajudar a solucionar la situació que crec que era la que s’havia
de tenir en aquell moment, i que també crec que en el moment
que s’hagi de demanar, esper que s’obtengui.

No és avui que jo dic que els pagesos que hi hagués a la
manifestació em mereixin respecte, ho vaig dir diumenge i ho
vaig dir amb el cor a la mà. I jo crec que no són temes que
s’hagin de mesclar, avui havíem de parlar de calabruixada, per
tant, no m’estendré sobre aquesta qüestió, però ja que vostè
l’ha treta, crec que li havia de donar resposta.

Quant al paper signat del qual és el darrer pic que en parl, el
paper era signat per un regidor, no per un funcionari, per tant,
Sr. Font, no distorsionem les coses.

Quant a les xifres, les xifres que jo vaig donar al plenari
lògicament eren xifres provisionals perquè l’operació estava en
marxa, lògicament ara aquestes xifres són me's elevades perquè
hem continuat actuant, no es va acabar d’actuar en el moment
en què jo li contestava.
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Bé, vostè ara treu temes de comercialització de la patata, ens
treu un preu, jo li deman que no simplifiqui, vostè sap molt bé
que això és molt més complicat, jo crec que és important que
potenciem l’organització, perquè hi ha organitzacions que
treuen més que les 25 pessetes quilo i vostè ho sap, hem de
potenciar la comercialització, hem d’alentar noves iniciatives i
no ofegar-les, i jo crec que tot això és realment molt important
per al futur de Sa Pobla. No s’estrany que l’Esplet fos el dia que
nosaltres ens presentàssim perquè entre d’altres coses, la
comunitat autònoma, a través de Semilla té una participació a
l’Esplet, de manera que és molt lògic que hi fossin.

I ara, Sr. Font, faré una dolentia, faré una dolentia perquè
vostè me n’ha fet una, vostè fa poc no em va ser lleial, perquè
jo li vaig telefonar per demanar-li una informació sobre l’IRPF,
perquè no podia localitzar un butlletí oficial, i vostè en va fer ús
polític i públic. Jo ara hauré de fer una dolentia i faré ús polític
i públic d’una cosa que vostè va fer amb un tècnic de la
conselleria, que va ser dir-li que la calabruixada havia tengut un
petit efecte positiu i és que els ajudaria a tapar el cas Bitel,
aquestes són les seves paraules, Sr. Font, i és molt lamentable
que ens vegem en aquestes qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no , ...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, l’armaré, eh?

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sr. Font, no té la paraula.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de l’Hble. Conseller d’Agricultura, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies, senyores i senyors diputats.
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