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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem la
sessió d'avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margarita Capó en substitució de Joan Flaquer.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Joan Ramonell substitueix Maria Salom.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Josep Juan Cardona.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda en substitució de Maria Antònia Vadell.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Francina Armengol. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.1) Compareixença RGE núm. 1663/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió, adscrits al Grup
Parlamentari  Popular, de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, per tal d'informar sobre les mesures per ajudar a
palAliar la sequera.

I.2) Compareixença RGE núm. 1752/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió, adscrits als grups
parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista, i Mixt, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre les actuacions
urgents del Govern en relació amb la sequera.

Com saben, l'ordre del dia d'avui consisteix en el debat de
dues compareixences, la primera número de registre 1663/00,
presentada per quatre diputats membres adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol Aliciten la
compareixença del conseller d'Agricultura i Pesca per tal
d'informar sobre les mesures per ajudar a palAliar la sequera; i la
segona número de registre d'entrada 1752/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits
als grups parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista, i Mixt, mitjançant el qual
solAliciten la compareixença del mateix conseller per les mateixes
qüestions.

Tractant les dues de la sequera, si no hi ha cap
inconvenient, es podrien debatre conjuntament, i per tant
passaríem al debat conjunt de les dues esmentades
compareixences. Assisteix el conseller d'Agricultura, Joan

Mayol i Serra, que ve acompanyat del Sr. Antoni Durà, cap de
gabinet de la Conselleria. Per tal de fer l'exposició oral, té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sense cap ànim d'esmenar-li cap
qüestió, sí que voldria fer constar que el Sr. Antoni Durà és el
cap del Servei d'Agricultura, perquè quedi adequadament
reflectit en el Diari de sessions.

Senyores diputades, senyors diputats, comparesc avui a
petició podríem dir que unànime de tots els grups que integren
la Comissió, per donar compte de les actuacions i previsions
d'actuacions que té el Govern de les Illes Balears en relació a la
sequera que pateixen aquestes illes, de manera molt marcada en
aquest any.

Em permetria en primer lloc donar-los dades
meteorològiques indicatives molt recents, estan actualitzades
a 30 d'abril, i la comparació entre els anys 1999 i 2000. L'any
1999 ja va ser un any de sequera important, i el dèficit de les
pluges des de primer de gener a 30 d'abril a l'any 99 va ser del
61%. A l'any 2000 aquest dèficit no és tan important, és del
57%. Però si comparam els percentatges referits a l'any agrícola,
per tant d'1 de setembre a 30 d'abril, si el 99 el dèficit acumulat,
ja que la tardor va ser relativament correcta, va ser del 25%, a
l'any 2000 ens trobam amb un dèficit del 46%, per tant amb una
situació realment molt imp ortant de mancança de recursos
hídrics, sobretot perquè és un any de sequera que ve darrera
d'un altre any de sequera, per tant els efectes són acumulatius,
i la situació per als cultius és extraordinàriament difícil.

Una dada molt important que permet per ventura interpretar
de manera més biològica aquesta mancança d'aigua, és
assenyalar que la diferència d'aigua disponible en el sòl per a
les plantes està en aquest moment entre un 20 i un 5% del que
és normal en aquesta època de l'any. Com poden entendre, el
període vegetatiu, els cicles especialment de les plantes anuals,
queda completament alterat per aquesta circumstància, i hi ha
un efecte molt perillós per a la supervivència del mateix arbrat
de diverses espècies cultivades a les nostres illes.

Voldria fer un brevíssim comentari, que l'any passat, que ja
hi va haver sequera, ja hi va haver també actuacions del Govern
de les Illes Balears, i durant l'estiu es varen importar de l'ordre,
si no ho record malament, de 3.000 o 4.000 tones d'alfals sec per
a alimentació del bestiar, ja que l'any passat ja era insuficient el
produït a l'illa, i hi va haver una campanya a finals d'any de
distribució de pinso per a oví i cabrum, a través de l'empresa
Semilla, que va permetre atendre l'alimentació d'una part, de tots
els ramaders que es volgueren acollir a aquesta línia, que varen
ser lògicament la immensa majoria, i que va permetre passar
algunes setmanes d'un hivern certament ja difícil.

També hi va haver, tot i que no s'ha de relacionar
directament amb la sequera, i ja ha estat objecte de debat entre
nosaltres, la distribució de llavor certificada, que efectivament
s'havia fet a altres anys, havia començat en un any de sequera,
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s'havia prolongat altres anys, i s'ha de recordar que suposa una
petita ajuda per a un sector que té ja una ajuda important, de la
política agrària comunitària, de la PAC, que supera els mil
milions de pessetes, que enguany els superarà molt àmpliament,
i que la distribució de llavor certificada és un petit complement,
p erò que també suposa un estímul per als pagesos que es
dediquen a aquest tipus d'explotació. 

Enguany des de principis d'any els serveis tècnics de la
Conselleria mantenen informat el Ministeri de l'anomalia
meteorològica que pateixen les Illes, i especialment al mes de
març ja es va remetre un informe detallat de com anava
l'evolució de l'any agrícola i d'aquesta situació negativa quant
a precipitacions i possibles efectes sobre les collites. En el mes
de març el Consell Agrari de Mallorca va tractar el tema i va
prendre l'acord de constituir una mesa de sequera si a finals del
mes de març la situació on havia estat normalitzada. Durant el
mes d'abril es va fer la redacció del Pla d'actuacions urgents per
la sequera agrària. Si jo no estic equivocat, és la primera vegada
que es redacta un pla d'aquestes característiques en aquesta
comunitat autònoma, i va ser presentat personalment per qui els
parla al ministre d'Agricultura, complementant diverses cartes
que se li havien enviat referides a actuacions sobre la sequera.

Tot i que pot parèixer una cosa marginal, no vull deixar de
comentar que a una de les cartes, la primera, demanava al
Ministeri la revisió d'un conveni subscrit amb el Ministeri,
relatiu a les qüestions estadístiques. Com que segurament hi
haurà alguns comentaris a fer sobre les xifres que hem estat
manejant en aquestes setmanes, crec que és important destacar
que els mitjans estadístics disponibles a la Conselleria, i jo
quasi diria en general a la comunitat autònoma, però
concretament a la Conselleria, en relació amb els temes
d'agricultura són notòriament deficients. És ver que enguany en
el mes de setembre signàrem un conveni amb l'Institut Nacional
d'Estadística per a l'elaboració del cens agrari; això no suposa
cap novetat ni cap actuació específica, però suposarà posar al
dia algunes de les informacions disponibles. 

Però això no és suficient, l'estadística agrària és una
estadística molt complicada, molt complexa, amb fonts
d'informació de molt diversa naturalesa, amb tractaments
estadístics complicats; hi ha un pla nacional, de l'Estat ,
nosaltres en els debats que hi ha hagut a les reunions del
conseller d'agricultura hem insistit molt en les peculiaritats de
l'estadística agrària insular, allà només preveu dos nivells, per
posar-los un exemple, preveu el nivell  de comunitat autònoma
i el nivell municipal, depèn de quin tipus de registre, es fa amb
un nivell o altre. Nosaltres consideràrem, i crec que vostès
compartiran unànimement aquesta apreciació, que el nivell
insular és absolutament imprescindible per poder valorar una
estadística a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en
molts de casos també ho és el nivell municipal. Però bé,
perdonin aquesta digressió, que no té a veure aparentment amb
el tema, però com vostès constataran, sí que té a veure. 

Al ministre se li va presentar el Pla de sequera, al ministre
Posada en aquell moment, amb un resultat que he de considerar
molt positiu, i els acords a què arribarem varen ser importants.
En primer lloc constatàrem tots dos que dins el que és la

situació de sequera hi ha d'haver diverses prioritats. Per una
banda hi ha una valoració dels mals, que serà sempre discutible
fins al final de l'any agrícola. És molt difícil poder valorar
quantitativament amb precisió la disminució de guanys o les
pèrdues d'una explotació fins que aquesta collita no ha estat
venuda, perquè el preu de mercat no deixa de ser estimatiu, i la
producció final no deixa de ser una estimació. Per tant, els
efectes econòmics no es poden valorar fins al moment de la
venda.

Per altra banda la materialització del mal tampoc no es
produeix fins a aquell moment. És a dir, si cada any una
explotació agrària al mes de juliol o al mes d'agost té unes
entrades per la venda de la seva collita d'ics pessetes, és en
aquest moment quan es pot valorar, no només quan es pot
valorar, sinó quan efectivament es produeix aquesta pèrdua.

Per tant, a partir d'aquesta constatació, que efectivament no
pot deixar de ser coincident, el ministre va considerar, va
atendre una proposta que es feia en el Pla, en què la prioritat
absoluta està en pal Aliar els efectes que podríem denominar
físics  de la sequera, i en concret el que es refereix a
l'alimentació del bestiar. En el moment en què hi ha una
disminució molt important de les pastures disponibles, dels
farratges disponibles, de la palla disponible fins i tot, aquí ja no
és una qüestió d'esperar vendre els xots, els xots han de
sobreviure durant tot l'any, i per tant aquest tema d'alimentació
el consideràrem com el més prioritari.

Per altra banda, i jo avui ho vull reconèixer en aquesta
cambra, el primer que va utilitzar en aquest matí al Ministeri la
paraula insularitat va ser el ministre, lògicament immediatament
aplaudit pel conseller, perquè vaig veure que havia après la
lliçó, que en cada ocasió que ens havíem trobat havíem insistit
sobre aquest concepte, sobre el greuge comparatiu entre altres
illes de l'Estat i les Illes Balears en relació al transport de
mercaderies necessàries per als agricultors, etcètera, i per tant
la necessitat que això se solucionàs, i en concret el ministre es
va comprometre que el Reial Decret de sequera que el Ministeri
publicarà inclourà una específica previsió dels nòlits del
transport per mar de l'alimentació al bestiar de les Illes Balears
durant aquest estiu, cosa que no podem deixar de valorar molt
positivament per la nostra part.

Finalment en aquesta reunió acordàrem celebrar una nova
reunió a principis de maig, que evidentment no serà possible,
perquè com vostès saben el Sr. Posada ha canviat de
responsabilitats ministerials. 

A principis de maig, a principis d'aquest mes s'ha constituït
i reunit la mesa de sequera, dia 4 de maig concretament,
integrada per les organitzacions agràries, cooperatives, la
participació del director de l'Institut de Meteorologia, i es va fer
una lectura detinguda del Pla proposat per la Conselleria, i s'hi
han presentat una sèrie d'aportacions, que en aquest moment
estan en redacció final, que seran incorporades al Pla als
pròxims dies.

Es va acordar també, ateses les discrepàncies que hi havia
entre valoracions efectuades per diferents organitzacions
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agràries i les de la pròpia Conselleria, fer una reunió per posar
al dia aquestes valoracions. S'ha de dir lògicament que el Pla de
sequera té en la seva primera redacció unes valoracions, en el
moment en què es redactava, que era en els primers dies d'abril,
i que lògicament aquestes valoracions han canviat, ja que
havent passat un mes sense pluges, les pèrdues s'han anat
incrementant al llarg dels dies.

Una vegada nomenat el nou ministre, se li ha demanat ja
formalment una entrevista per tractar bàsicament tres punts,
que són el tema de sequera, com a prioritària; el tema
d'insularitat en la qüestió d'agricultura, com a segon punt; i el
darrer també el tema del Pla de pesca, que qualque vegada ja
hem tengut ocasió de comentar en aquesta cambra.

Tenim prevista una reunió amb el ministre i amb la resta de
consellers de comunitats autònomes dia 18 d'aquest mes, i
naturalment, tot i que no sigui una entrevista bilateral sinó
general, el tema de sequera de les Illes Balears es plantejarà, i
com que estic segur que el meu colAlega, el conseller de Múrcia,
i probablement la consellera de València, ja que la sequera
afecta també Alacant, tendran interès que el tema sigui tractat.
Com acab de dir, la sequera, que enguany havia començat en
els primers mesos d'hivern com a general a gran part de l'Estat,
finalment ha desaparegut per complet a Castella-La Manxa, a
Castella i Lleó, a Andalusia, a Extremadura i a altres regions
espanyoles, a excepció feta de Múrcia, una part d'Alacant, i de
les Illes Balears.

El Pla d'actuacions urgents per la sequera inclou tot una
sèrie de mesures, alguna de les quals pràcticament no té
contingut econòmic, però que en el moment en què es va
redactar avaluàrem que la seva incidència sobre el sector
primari estaria en torn dels 1.000 milions de pessetes.
Tanmateix, els vull dir que això no ho hem posat al dia, no tenim
prou elements com per exemple molt importants per valorar com
es concretaran les aportacions ministerials, però aquesta era la
nostra avaluació inicial.

Hi havia mesures relativament senzilles, per exemple
l'increment de la superfície de retirada de cultius herbacis que
poden ser subvencionats  per la PAC, que és una forma que
parcelAles que no siguin sembrades o que no siguin cultivades
puguin tenir aquesta ajuda, que en teoria està aquesta retirada
voluntària, si no m'equivoc, al 20%, i amb la modificació de
normativa que es va dictar des de la Conselleria podia arribar al
50% de la superfície declarable.

Hi va haver una mesura que pot semblar aparentment poc
important, però que va suposar un alleujament considerable,
sobretot per a criadors d'oví, que com vostès saben són molts
de mils d'explotacions a les Illes Balears, i va ser donar
informació immediata de la possibilitat del pasturatge sobre la
superfície d'herbacis subvencionada per la PAC. Teòricament
molts d'agricultors pensen que la superfície subvencionada per
la política agrària comuna ha de ser segada necessàriament, i
vàrem aportar informació perquè tenguessin constància que en
el moment en què ha florit, i enguany ha florit molt més prest
per mor de la meteorologia, aquestes superfícies poden ser
pasturades. Molta gent que tenia una situació anguniosa per

mantenir el bestiar va conèixer i poder aprofitar els seus propis
sembrats.

S'ha previst la repetició d'una campanya d'ajudes a
l'alimentació del bestiar oví i cabrum per dur a terme aquesta
tardor. Hi ha una coincidència general, no unanimitat però sí
coincidència general de les organitzacions agràries que el
moment més adequat de l'any serà als finals d'estiu,
probablement sigui el moment més difícil, i serà en aquest
moment que Semilla repetirà, i si és possible incrementarà, una
campanya com la que es va dur a terme l'any passat.

La campanya més immediata va ser la de distribució d'alfals
sec, que és imprescindible a les explotacions de vacum de llet,
tant a Menorca com a Mallorca, i s'han quadruplicat les
previsions que tenia l'any passat de distribució d'alfals per part
de la comunitat autònoma, de la Conselleria, amb la participació
de l'empresa Plandisa, que com vostès saben està participada
per Semilla amb aquesta finalitat; i en els primers dies, l'alfals es
comença a assecar a partir del primer d'abril, per normativa
europea. Ja durant el mes d'abril els tècnics de la Conselleria
han visitat diferents plantes d'assecament d'alfals, es va
convocar un concurs públic per a aquesta adquisició, s'ha
resolt el concurs per adquirir aquesta mercaderia, concretament
en favor d'una cooperativa anomenada Transalfals, que s'ha
compromès a les aportacions d'aquest aliment, i probablement
la pròxima setmana arribaran els primers viatges d'alfals sec a
Mallorca i Menorca.

Per altra banda l'alfals sec produït per Plandisa està ja a
disposició dels agricultors que el vulguin adquirir, i enguany es
mantendrà el preu de l'alfals que varen abandonar el rec amb
aigua de pous a l'illa de Mallorca, i se subvencionarà
íntegrament el transport en el cas de l'illa de Menorca, i de l'illa
de Mallorca el que vengui del continent, de manera que en el
cas concretament de Menorca i de Mallorca els que estaven
fora d'aquesta zona de rec abandonat, tendran el preu entre 3 i
5 pessetes més barat del que tenien l'any passat.

Per altra banda també la Conselleria ha publicat ja una ordre
de crèdits subvencionats per sequera, i s'hi va incloure l'episodi
del calabruix i del cap de fibló de Felanitx, que està a la seva
disposició en Butlletí Oficial, lament no haver-ne duit una
còpia i no poder precisar les quantitats per hectàrea, que
probablement vostès ja coneixen, incloent en aquesta
possibilitat creditícia també les cooperatives agràries, que en
moltes ocasions són les que necessiten tenir un fons operatiu
de manera més immediata.

Hem inclòs al Pla de sequera, perquè pensam que no s'ha de
desaprofitar cap ocasió per insistir-hi, la necessitat i la urgència
de millores en reguius amb aigües depurades. Els puc
manifestar que després que això fos tramès a Madrid s'ha
constituït la Comissió Mixta prevista al protocol amb el
Ministeri, arribant a la conclusió unànime de baratar la figura de
protocol a un conveni, on ja es precisen no només les
possibles inversions, sinó els projectes concrets en els quals
s'actuarà, les anualitats i les aportacions de cadascuna de les
parts. El conveni no està encara signat, però ha estat ja redactat
pels serveis tècnics, i per tant creim que també és una actuació
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de caràcter preventiu per a altres futurs, i esperem que llunyans,
episodis de sequera com el que estam patint enguany.

Igualment s'ha treballat en la formulació d'un conveni amb
l'Ajuntament de Palma per assegurar la disponibilitat d'aigua
depurada a la comunitat de regants del pla de Sant Jordi, que
han patit falta de líquid als darrers mesos, i que creim que amb
aquest conveni es regularitzarà aquesta situació.

L'acció número 9, que evidentment és la més important o la
que pot resultar més important per al Pla de sequera, és la
solAlicitud d'ajudes extraordinàries al Ministeri d'Agricultura per
afrontar aquesta situació. Jo em permetria, amb caràcter
merament informatiu, llegir-los l'article 138 de la Constitució
Espanyola, on l'Estat garanteix la realització efectiva del principi
de solidaritat, consagrat a l'article 2 de la Constitució, i vetllarà
per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les
diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament
les circumstancies del fet insular. Segur que tot vostès
coneixien perfectament aquest manament constitucional, i és
evident que un any amb unes circumstàncies excepcionals i
greus per al sector primari de les Illes Balears, el principi de
solidaritat pot ser i ha de ser invocat amb tota justícia.

En concret se varen solAlicitar en el mes d'abril al Ministeri
l'avançament al 15 de juliol de l'inici de pagament de les ajudes
PAC, en especial les de cultius herbacis i primes ramaderes.
S'ha de dir que enguany la normativa no només no té això
previst, sinó que ajorna el pagament respecte d'anys anteriors,
cosa que seria realment molt negativa per als agricultors que
esperen aquestes ajudes, i que enguany les necessiten
probablement més, amb tota seguretat més que cap altre any.

Es varen solAlicit ar, i aquest és un punt important, ajudes
excepcionals per a l'adquisició i transport d'aliments de bestiar,
cereals pinso, aliments de volum, pinsos composts i farratges
secs. Com els he dit, el Govern de les Illes Balears està actuant
ja en el tema dels farratges secs, però sabem que això serà
insuficient. Enguany és un any on en concret la disponibilitat
de palla serà molt limitada, i per tant s'exhaurirà molt abans que
altres anys. En conseqüència, serà necessari fer importacions
voluminoses d'aquest producte, i vull insistir en això de
voluminoses. La palla, com vostès saben, és una cosa que pesa
molt poc, per tant ocupa un gran volum, en conseqüència els
nòlits són elevadíssims, i resulten més elevats que el valor de
la pròpia matèria, de manera que poder aconseguir que la palla
arribi aquí en les mateixes condicions en què està disponible a
la península, en primer lloc és un favor molt gran als agricultors
d'aquestes illes, i per altra banda no és més que mantenir aquest
principi de justícia que és lògic, els productors de les Illes
Balears estan produint uns béns per posar-los en el mercat en
condicions d'igualtat amb altres, però s'han de fer càrrec del
transports fins a les illes d'una de les seves matèries primeres,
i en aquest cas un transport molt car en relació amb el valor del
producte.

Les dues mesures següents que es varen solAlicitar al
ministre varen ser les que va veure amb més reticència, i són
l'exempció de tres anys a la contribució rústica i pecuària, l'IBI,
que realment poc significar un volum relativament modest, i

l'exempció o reducció de la seguretat social agrària d'agricultors
per compte propi, aliè o autònoms. 

Tot i amb això, nosaltres consideram que la situació justifica
insistir en aquesta idea, i creim que és lògic que a un any
d'aquestes característiques, en què la rendibilitat de les
explotacions desapareix, s'hauria de poder assimilar, per dir-ho
així, amb una situació d'atur per a un altre professional, i per
tant és molt lògic que hi hagi un subsidi, encara que només
sigui eliminant el cost de seguretat social a aquests
treballadors.

Per altra banda, es va sol Alicitar al Ministeri el manteniment
de la rebaixa dels mòduls d'IRPF aplicada per la sequera de
1999, cosa que evidentment va ser considerada com a raonable,
i els ajuts per llavor certificada per sembra, pel risc que la mala
collita deixi sense llavors viables els agricultors més afectats.
També aquesta darrera proposta va ser considerada convenient
pel Ministeri.

Finalment una altra de les mesures previstes al Pla, i que
crec que també és una mesura amb un contingut econòmic
modestíssim, però que és important, és la divulgació de l'interès
de les assegurances agràries als agricultors. La sequera és un
mal assegurable, i per tant molts dels seus efectes perniciosos
podrien ser evitats o palAliats amb l'aplicació d'assegurances.
També és cert, i no ho ignoram, que el sistema d'assegurances
agràries que està vigent en aquest moment, tot i ser molt
complicat, no és suficientment complicat, i no estableix les
diferències per la situació de les Illes, no és el mateix poder
assegurar determinades sembres a Menorca que a Mallorca,
perquè a un lloc se sega i a l'altre no se sega, sinó que es
pastura. El rendiment teòric sobre el qual s'estableixen les
assegurances són molt petits, i per tant resulten de poc interès,
com a mínim per als bons agricultors, que són els que pateixen
els efectes d'una anyada catastròfica com la d'enguany. En
conseqüència, sabem que no és suficient aquesta mesura de
divulgació, i volem tenir actuacions en aquesta línia.

Finalment el Pla preveia la constitució d'una comissió de
seguiment del Pla, constitució que els he explicat que va ser
feta dia 4 de maig, i a la qual les diverses organitzacions
agràries exposaren valoracions més o menys justificades dels
efectes econòmics de la sequera, i varen fer propostes que en
aquest moment, com els deia, estan en procés d'incorporació al
Pla per fer-ne una versió actualitzada. En concret, per posar-los
alguns exemples, es va parlar del transport de palla, que ja els
he comentat; es va proposar un any de mancança en el préstec
de la sequera del 95, si no m'equivoc, que consideram molt
adequat. Es va insistir en donar prioritat als plans de millora
pendents de resolució per la Conselleria que facin referència a
sistemes de reg, a modernitzacions de reg, cosa que ha estat ja
efectuada. Es va parlar del tema de les vaques dides, es va
parlar del porc (...) com a sector també auxiliable; es va parlar
també del problema de l'estadística disponible, que coincidia
amb la nostra iniciativa anterior; es va parlar del tema
d'assegurances, i d'altres qüestions que crec que no és encara
el moment de presentar, perquè són molt puntuals, etcètera.
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Avui matí mateix ha tengut lloc una reunió entre les
organitzacions agràries i els serveis tècnics de la Conselleria per
fer una avaluació actualitzada dels danys en aquests moments.
Com vostès saben, i abans que entrem en detall, les xifres que
nosaltres vàrem proporcionar públicament eren xifres de fa un
mes i mig. En conseqüència lògicament aquestes xifres s'han
incrementat. En aquest moment els puc anunciar que l'avaluació
consensuada de tot el sector és que les pèrdues a cultius
herbacis a 1.670 milions de pessetes, les pèrdues en llegums en
50.450.000 pessetes, i les de farratges en 800.585.000  pessetes.
És impossible encara avaluar les pèrdues en els arbres,
garrovers i ametllers, i tampoc ho és en el tema d'olivar. Les
pèrdues més greus en aquests tres casos, i especialment en el
cas dels ametllers, es poden produir no per pèrdua de collita,
sinó per la mort de l'arbrat, que és un tema que pot arribar a ser
realment molt greu i molt preocupant.

Les previsions que tenim ja els he dit que són l'actualització
del Pla a data d'avui o de demà, i insistir en les peticions fetes
al Ministeri, ja que el titular ha canviat és convenient que
siguin una altra vegada exposades, i complementar-les amb
altres propostes, com és per exemple la subvenció completa  a
la reposició d'arbrat en el cas que hi hagi mort per efecte de la
sequera; i també, no ho oblidem, la reforma del sistema
d'assegurances per facilitar aquest principi que ja m'han sentit
repetir moltes vegades, que no és subvencionable allò que és
assegurable. Ara, en aquests moments hem de reconèixer que
les assegurances vigents són tan deficients que hem de
considerar que molts dels agricultors, encara que teòricament
disposassin de l'eina de l'assegurança, aquesta eina no era
l'adequada per resoldre els seus problemes, i en conseqüència
creim que el Pla de sequera s'ha d'aplicar amb independència
que l'agricultor estàs sotmès o no, o estàs acollit o no a la línia
d'assegurances.

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Per part del nostre grup no hi ha per què
suspendre res.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, continuarem idò amb la sessió. Per tal de formular
les preguntes tenen la paraula els grups parlamentaris de menor
a major, tot i que tots els grups han signat la proposta aquesta
vegada, o hi ha dues propostes signades per tots els grups, i,
per tant, per part del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula el Sr Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, per agrair la presència,
tot d’una que ha estat solAlicitada per aquesta compareixença,

jo crec que la coincidència de tots els grups en demanar-la
expressa la preocupació en un tema d’aquest calat, d’aquesta
importància, certament preocupant, perquè es juntes aquí dos
problemes estructurals que tenen les Illes Balears, que un és
l’hidràulic, la mancança d’aigua a tots els nivells, les aigües
depurades, les aigües potables i, per l’altra banda, la situació
que viu tot el sector primari estructuralment i que el fet de la
sequera, doncs, el posa a un lloc àlgid de dificultat. Crec que
aquests dos anys seguits, essencialment, i tots els problemes
que vénen afegits, realment necessiten d’una reacció molt
potent, creim que amb aquestes mesures tot dependrà, en gran
part també, de fins a quin punt arribin totes a bon port les que
no depenen pròpiament del Govern, i aquí és on més voldria
incidir o demanar exactament les garanties que se’n puguin
tenir.

Crec que és fonamental, per part del nostre grup l’exigència
d’aquesta solidaritat que apuntava el conseller, i atès que
precisament hi ha hagut la sort que d’altres territoris de l’Estat
no han patit aquesta sequera, doncs és relativament senzill fer
un esforç addicional per a les Illes Balears i estam convençuts
que en la solidaritat que expressam, i en aquesta cambra hi ha
una comissió no permanent de balança fiscal on queda palesa
d’una manera escandalosa, és evident que en aquests moments
és imprescindible que tengui una tornada en aquest efecte.

I en aquest sentit, jo li voldria demanar les inversions
anunciades i proclamades respecte de la reutilització d’aigües,
per tant de canalització i d’aprofitament de les edars que durant
tant de temps n’hem sentit parlar, en aquests moments quin
abast té la situació actual respecte d’aquest aprofitament i
aquest protocol que vostè ens apunta que es pot convertit en
conveni, a quin moment és que es podrà executar ja. Jo pens
que la pressa que li hauria de donar des del nostre govern és
allò que li voldria traslladar i ara demanar-li en quin moment es
troba perquè hem de començar a treballar amb molta d’empenta,
perquè un tercer any o situacions semblants en d’altres
anualitats serien realment dramàtiques.

Per una altra banda, necessitam, també, crec jo, donar
garanties d’aquestes aportacions que es demanen al Ministeri
i en part tot el que hagi de ser d’aportació autonòmica també,
per donar tranquilAlitat a un sector que jo crec que és ben
raonable, i tots hi coincidirem, que tengui una situació de
nervis i que, sense voler ser catastrofista, podria dur a un
desencís a qualque moment que si realment no hi ha una
sensació d’agombolament públic, de consciència de ser un
sector estratègic amb el qual tots hi hem d’estar en aquests
moments de penúria, hi podria haver algun supòsit
d’abandonament que, evidentment, això ja seria estructural i de
més difícil recuperació encara.

Per tant, nosaltres li demanam les garanties que té en aquest
moment per part del Ministeri i per part de qui realment té
doblers, i no només els doblers, que li demanam en primer lloc
pels doblers, per l’aportació financera que pugui tenir el
Ministeri, sinó també per les normatives, algunes d’elles
respecte d’exempcions, algunes d’elles, per exemple, que
podrien tenir referència amb el que seria la mateixa redacció de
com haurien de ser les assegurances agràries, hi ha molta
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normativa que té reservada avui l’Estat, i fins i tot aquest tema
d ela insularitat d’una manera estructural. Pensam que si la
situació a Extremadura, a Andalusia ha dut a una reacció
pública tan poderosa respecte de sistemes estrictament pensats
per a aquelles zones respecte de la seva agricultura, creim que
la situació estratègica del sector primari de les Illes Balears
requereix indiscutiblement una aportació d’aquest mateix
calibre, especialment com a mínim en aquest moment de sequera
i en aquest moment àlgid de problemes.

Per tant, li demanam quines són les garanties, quina és la
situació en aquest moment exacte, i també aprofitam aquesta
compareixença per demanar-li el màxim compromís i el màxim
fervor per aconseguir-les i també des del Govern, naturalment,
allò que estigui al seu abast, i el que no hi està des de la
Conselleria que hi estigui des del Consell de Govern per fer
costat a aquest sector primari que en aquests moments tan ho
necessita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, vostè parlava ara, aquests dies, a la
premsa, en relació amb aquesta fira de Campos que s’ha de
celebrar a final de mes, parlava d’aquesta societat que amb una
base econòmica i agrària ha passat a una base econòmica ben
turística i que en tot cas és necessari assegurar el futur de
l’agricultura, perquè és un tema important de què hem parlat en
aquest parlament, condiciona més del 60% del territori i, per
tant, l’objectiu, entenem, i el suport que ha de tenir
institucional, és fer viable aquesta agricultura, fer viables, per
tant, les explotacions agrícoles i ramaderes. I amb aquest
compromís a què fèiem esment entenem que ara amb aquesta
especial situació en què ens trobam i evidentment entenc que
és important la preocupació de tots els grups i s’ha vist en la
petició d’aquesta compareixença per part dels grups, vostè ha
vengut aquí a explicar-nos les actuacions immediates i, entenc,
contundents de la Conselleria d’aquest govern de les Illes
Balears en relació amb un problema que preocupa les diputades
i els diputats d’aquest parlament com, evidentment també,
preocupa la ciutadania. Li vull agrair, per tant, la seva presència
aquí, així com la del cap de Serveis de la seva conselleria, per
explicar-nos un tema que, en aquests moments, i com vostè
deia, amb les mateixes xifres que ens ha dit de la sequera i com
fa pocs dies també podíem sentir les explicacions del director
del Centre Meteorològic, un dels anys amb una sequera que és
una continuació, a més, de la de l’any passat, més important
d’aquests darrers cinquanta anys.

Jo vull agrair, evidentment, en nom del Grup Parlamentari
Socialista, que aquestes actuacions del Govern ja s’hagin
traduït amb aquest pla de xoc que vostè ens ha explicat, i
especialment amb l’adopció de mesures estructurals, no es

tracta ja d’aquest moment determinat, sinó ja de preveure el
futur que és el que de vegades ens preocupa més, sobretot
perquè aquí, la nostra climatologia té aquests cicles, no tan
durs, no tan exagerats com en altres ocasions, però sí que és
important tenir aquestes mesures, no tan sols conjunturals,
sinó també estructurals a què vostè ha fet menció.

I això ja ho hem vist en altres ocasions, és a dir, hem tengut
oportunitat i encara no hem acabat de parlar-ne, d’altres
fenòmens meteorològics que ens han succeït en aquesta illa, en
concret a Mallorca, com és el calabruix, hi va haver una
actuació immediata, encara que per part de segons quins grups
parlamentaris, una mica massa crispada. Des del Grup
Socialista, entenem que s’ha de veure més en positiu, i les
actuacions que puguin tenir, com les que ara vostè ens ha
explicat.

Per tant, ja de bon començament és important l’anàlisi i
l’avaluació de quina situació ens trobam, encara que, com vostè
explicava, en relació amb determinats cultius es podrà avaluar
més concretament, però que encara és prest per avaluar la que
puguin tenir els arbres que no sabem com, no tan sols els fruits,
sinó també el mateix arbre. 

Per tant, veim favorablement aquestes mesures a què vostè
ja ha fet menció en relació que pugui augmentar la superfície de
retirada, aquesta informació donada sobretot als ramaders d’oví
perquè puguin fer la pastura als cultius herbacis, i sobretot per
a la campanya d’adquisició d’aliments que, quan hagi passat
l’estiu, que evidentment ja no quedarà menjar, és important en
el setembre i octubre.

Entenem que és important aquesta campanya que s’iniciarà,
evidentment, d’alfals secs i que suposaria, evidentment, una
ajuda als ramaders i per a aquest augment, que és necessari, en
relació amb la dels anys passats. És important aquesta línia de
crèdits subvencionats i, per tant, també incloure les
cooperatives, jo entenc que les cooperatives també és un altre
elements a tenir molt present com per aglutinar la problemàtica
i també per donar solucions als pagesos i sobretot aquestes,
com deia al començament, actuacions de futur, actuacions
estructurals com és la que hem parlat també en moltes ocasions
i en la qual vostè ha insistit per aquest conveni amb
l’Administració de l’Estat, en relació amb les millores de reguiu
amb aigües depurades, ja en temes molt concrets, projectes
molt concrets, anualitats i aportacions.

És important també assegurar, i el Pla de Sant Jordi sempre
ha tengut aigua, com aquell que diu, a voler per a l’aigua
depurada i, per tant, assegurar amb aquest conveni que vostè
ha parlat amb l’Ajuntament de Palma.

Tota una altra línia d’ajudes importants que depèn de
l’acord amb el ministeri de Madrid, jo li demanaria un poc que
pogués concretar més amb aquesta primera impressió que ens
ha donat de la reunió amb el ministeri, però ja amb el nou
ministre, aquesta reunió a què ha fet esment, de dia 18, si tots
aquests aspectes que ha comentat en relació a avançar el
pagament amb el tema de transport i, per tant, el reconeixement
de la insularitat constitucional i tot, determinades excepcions,



180 ECONOMIA / Núm. 12 /  11 de maig del 2000

 

excepcions a la contribució rústica o continuar amb els ajuts a
la llavor certificada. Si podria fer esment, una miqueta més, a la
importància que entenem que des d’aquest parlament hem de
tenir, que totes les administracions implicades han de tenir a
l’hora d’enfrontar una problemàtica com aquesta.

Un tema també important i que hem comentat és no just
intentar les assegurances més adequades a les necessitats dels
pagesos i dels ramaders, sinó també la divulgació, incentivar
que aquests pagesos o aquests ramaders puguin tenir una
assegurança per a la collita. Evidentment, no és la gran solució,
però sí almenys assegura aquest mínim de renda que és
important a nivell de la pagesia.

Dins aquest pla de xoc de què vostè ha parlat, evidentment,
ja s’ha referit a aquesta mesa de la sequera i, per tant, entenem
i dins aquesta política del Govern donar mostres, evidentment,
d’aquesta participació tots junts, a veure si solucionam aquests
problemes amb molts de temes a què vostè ha fet esment, que
ja es varen parlar a aquesta mesa de la sequera.

Aquest parlament durant aquesta legislatura, en aquest
mateix període de sessions, ja hem parlat en moltes ocasions,
perquè evidentment el tema ho requereix, dels problemes de
l’aigua, no és el primer pic que parlam de la sequera, vàrem
tenia una compareixença seva en relació amb la sequera, on ja
s’explicaven mesures importants d’actuacions que ja s’havien
iniciat i que queden recollides a aquest pla de xoc de la sequera.

També és important, i vostè ho ha esmentat i jo ho vull
recordar aquí, aquest decret que ja el setembre de l’any passat
ja es va publicar, al BOCAIB de dia 11 de setembre del 99, i feia
referència precisament a les mesures del Ministeri
d’Agricultura, però que el Govern, atesa l’especial situació de
gravetat de les Illes, les complementava.

Jo voldria fer esment que hem parlat del ministeri, del
Govern de l’Estat, hem parlat de la conselleria, però també vull
fer menció a un et de dir quina ha estat la reacció, quina ha estat
l’aportació dels ajuntaments. De vegades aquí ens resulta molt
bo de fer, anar a demanar, anar a demanar, i veure després quina
actuació, si ha tengut peticions concretes d’ajuntaments, però
no just peticions, sinó també aportacions. Jo vull comentar el
fet que el mateix ple de l’Ajuntament de Calvià, tenim aquí una
informació, el ple de dia 3 de maig, ja dins aquesta línia a què
hem fet esment d’ajudes, també fa la seva petita aportació, no
es tracta just de demanar, de preocupar-se del tema, sinó també
de dir, “bé, jo també m’hi pos al davant amb aquesta línia
d’ajudes”, ja bé per als pinsos o per reduir l’impost sobre béns
immobles. Li deman a veure si hi ha hagut altres ajuntaments
que, amb aquesta idea de, no just fer, demostrar o incidir en
aquest tema greu en què es troba l’agricultura de les Illes per la
sequera, també han decidir fer una aportació, malgrat sigui
petita. I tots junts, evidentment, així tendríem totes les
administracions implicades, que és així com entenem des del
Grup Parlamentari Socialista que ha de ser per solucionar
problemes greus com és el que ens ocupa avui.

Moltes de gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades. Sr. Conseller, Sr. Durán.
La veritat és que és trista l’aportació per part nostra dels dos
grups que acaben de precedir-me, i el greu, Sr. Conseller, sota
el meu punt de vista, és que Balears pateix, no una sequera,
Balears pateix dues sequeres, la sequera de l’aigua i la sequera
dels doblers que vostè posarà per arreglar aquest problema.
Balears, a partir d’avui, constatam, sabíem d’una, l’altra
esperàvem que vostè reaccionàs, però avui constatam, el Grup
Popular, que hi haurà dues sequeres, la de l’aigua i la dels
doblers que no vol amollar la Conselleria d’Agricultura.

Trist el seu paper, molt trist el seu paper, Sr. Conseller,
perquè el que és increïble és que vostès oblidin que tenen les
competències d’agricultura, són del Govern balear aquestes
competències, compartides per dos conseller. I vostès s’han
passat aquí parlant prop d’una hora, únicament i exclusivament,
gairebé, parlarem del pla de xoc, del que demanaran o han
demanat a Madrid. Què li ha demanat, vostè, al seu president de
Govern o al seu conseller d’Hisenda, què els ha demanat que li
donin de doblers per arreglar el problema?, perquè vostè té la
competència d’agricultura, Sr. Conseller. Demanar molt a
Madrid, demanar molt a BrusselAles, però és que Madrid i
BrusselAles ja li envien els doblers que els toca enviar-li, fins i
tot, fins i tot, sí respecte de la política agrària comunitària és del
que parlam, vostès aquí fan una compareixença d’hisenda o
d’economia, i fan una compareixença de les mesures, pel que
vàrem demanar nosaltres dia 6 d’abril, de les mesures que
aplicaríem a la gent que sofreix la sequera ara, a Balears. Si
volen que tenguem una altra compareixença sobre altres
qüestions que es puguin dur des de Madrid cap aquí o des de
BrusselAles, la podem tenir, però la compareixença no s’ha
demanat per al que hem estat parlant. Què li ha demanat vostè
al seu conseller d’Hisenda o al seu president?

Sr. Conseller, vostè diu que els efectes econòmics, constarà
al Diari de Sessions, es veuran al final quan es vengui el
producte. Fals i mentida, fals i mentida. El problema que hi ha
és que ja no hi ha producte, conseller, el problema és que aquell
agricultor que ha perdut el 80% de la collita, té un 80% menys
per vendre, del 20% sí que ho sabrà, al final, però pel problema
que s’aixeca la gent o s’enfada la gent és del 80% que ha
perdut, o pel problema que s’aixeca la gent o s’enfada la gent
és que no hi ha pinsos per comprar ni palla, i aquest no té res
a veure amb els efectes de com es vendrà al final, Sr. Conseller,
vostè no ho pot dir això, no ho pot dir; si dels altres diputats
que hi ha aquí dins, només n’hi ha tres o quatre que ens
assabentam d’aquest tema, per a aquests tres o quatre, jo crec
que hi ha d’haver un poquet de respecte. Vostè no pot dir que
els efectes es veuran al final, Sr. Conseller; si parlam que han
perdut el 80% de la collita i que no hi ha palla, la pèrdua ja és
directa, no al final, Sr. Conseller.
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Després, dir-li que vull que tengui la tranquilAlitat total i
absoluta, total i absoluta que el ministre nou d’Agricultura, el
Sr. Arias Cañete, que era president a Europa de la Comissió de
Política Regional i que va fer molta feina per al tema de l’informe
Viola que vostè sap que va ser determinant per una sèrie de
coses i ajudes i abaratament de costos per al tema de la
insularitat, serà un gran colAlaborador seu, no en tengui cap
dubte, aquest senyor coneix, per exemple, no tant la realitat de
Mallorca, però coneix perfectament la de Menorca, hi ha estat,
in situ, quan era eurodiputat. Vull que tengui aquesta
tranquilAlitat.

A mi el que m’agradaria dir-li és que vostè diu, i ha tornat
venir aquí amb el pla de xoc, que al final de la seva intervenció,
d’una forma un poc separada, ha parlat del que realment
comencen a estar d’acord amb les pèrdues de cereals, de
farratges, de lleguminoses, que no tenen res a veure amb
l’evolució, com vostè molt bé ha dit, del pla de xoc de 1.000
milions de pessetes, fet fa un mes o un mes i mig. Sr. Conseller,
les incitatives que hem dut els parlamentaris del Grup Popular
no han estat en cap moment per posar-li pals a les rodes, i, si
no, vostè les repassi. Fins i tot aquí vostè usa unes coses que
jo vaig usar dimarts passat al ple, amb el tema dels ametllers,
quan vaig dir, “Sr. Conseller, si el problema no serà enguany,
de les ametlles, serà quan no podran brotar l’any que ve”, i
vostès van cada vegada al nostre discurs. Si vostè, el mes de
gener, se n’hagués cuidat d’estar devora els pagesos en aquest
sentit, vostè no tendria la meitat dels problemes que té en
aquests moments.

I el pla de xoc és un pla de rialles, Sr. Conseller. El tema de
la voluntat de millorar en assegurances, correcte, i l’hi donam
suport, no es preocupi, i crec que Madrid també en això el pot
ajudar, i no tan sols per al tema de cereals, sinó amb altres
coses, i vostè ho sap, li ho he contat. Però no digui el que va
dir a aquella roda de premsa de 1.000 milions, per a aquests
senyors que han perdut el 80%, o el 50 o el 60, o per a aquells
que no tenen palla per donar per menjar, això no els arregla res,
els 1.000 milions. Em sembla molt bé a mi que comenci a
desenvolupar el conveni de les aigües depurades, però no els
digui que hi ha 1.000 milions per arreglar això de la sequera, són
1.000 milions perquè quan hi torni a haver sequera tenguem
aigua perquè ens passa el d’ara. Així sí que li ho acceptaria,
però vostè els fica dins el mateix lloc, Sr. Conseller.

I jo li dic, quants de contenidors, quantes plataformes de
palla han d’arribar aquí, per poder dur tota la palla que hem de
comprar a la península? Quantes n’han d’entrar diàriament?,
perquè hi ha vaixell dilluns, dimecres i dissabte, que ho té
contractat amb una naviliera o amb les tres que participen aquí,
a Balears? Perquè li faig a saber que cada plataforma pot dur 25
tones, de 20 a 25, 20 normalment, però n’hi posaré 25, vostè ara
m’entrava 10 plataformes cada dia o durant setanta dies, si és
dilluns, dimecres i dijous, ens faltarà menjar, amb el problema
que té aquest menjar que vendrà primer, que vostè ho sap tant
com jo, que és la primera tallada, hi ha molta d’herba, i vostè
sap que allà on era ha plogut, si s’ha banyat, pot arribar tocat.
L’avís, avui, dia 11 de maig, pot haver-hi problemes amb això,
Sr. Conseller.

I també m’agradaria que em digués una cosa, és ver que
Transalfals ha demanat tenir part a Plandisa, per poder realment
fer aquesta operació? El món és molt petit i n’hi ha molts que
estam dins el món de l’agricultura i ens assabentam de coses.
M’agradaria saber com ho farà, a això?, si vendran cada dia,
quantes plataformes vendran i amb quines condicions, si
l’alfals que arriba ha estat banyat o no per l’aigua.

Però a mi, Sr. Conseller, el que m’agradaria és que, d’una
vegada per totes, fos capaç de reconèixer unes xifres. Jo li deia
a vostè, 2.500 milions de pessetes, dia 11 d’abril, jo li deia que
hi havia unes pèrdues de 2.500 milions de pessetes entre
cereals i farratges. Vostè avui ja em constata que les pèrdues
són, entre un i l’altre, 1.670 més 800, vostè em parla ja de 2.400
milions de pessetes, no tan malament anava jo dia 11 d’abril,
perquè vostè sortís en declaracions deixant-me com un pedaç
brut, no hi havia el perquè, jo li deia la veritat; aquest grup no
el volia enganar, volia estar devora vostè, i ara ja li dic que ha
de reconèixer que les pèrdues en ametlla se’n van sobre els
1.500 milions de pessetes, jo li don les xifres i no som el
conseller ni tenc els tècnics que té vostè i que són bons, abans
que vostè les doni. Pèrdues per ametlla, de 900 a 1.100 milions
de pessetes, Sr. Conseller.

Però el problema que tenim és que en vacum de llet vostè
sap que la pèrdua, el que els costarà més la compra d’alfals per
al que han de menester d’aquí a 31 de desembre, perquè si
després no plou al setembre tampoc no hi haurà per anar a
pasturar el gener, eh?, que aquesta és una altra història, en
podem parlar, si vol, un altre dia. Per al boví de llet vostè ha de
menester 3.050 milions, que és la diferència; per al boví de carn
ha de menester una diferència de 72 milions de pessetes, de
sobrecost. O vostè o el ramader, quan dic vostè, la conselleria.
Per a oví caprí de 945 milions de pessetes, i de les ametlles
aquests 1.100 milions, la qual cosa, si vostè fa números, Sr.
Conseller, se’n temerà que es troba dins unes pèrdues -miri
quan li dic, també, jo anava per la meitat quan li vaig dir- de
5.000 milions de pessetes, de 4.800 a 5.000 milions de pessetes.
I jo sé que vostè no pot pagar 4.000 milions ni 5.000 milions de
pessetes, això ja ho sé, ni pot ni podem, hi estic d’acord, però
sí que si s’hagués estat devora la gent des del primer moment,
Sr. Conseller, perquè fins i tot Unió de Pagesos de Mallorca
l’acusa de manca de política agrícola, Unió de Pagesos de
Menorca l’acusa de manca de política agrícola, moltes reunions,
té bona voluntat i ganes d’acció, però de moment ens quedam
amb paraules i reunions, és a dir, ja no la FAC, els seus, els que
vostè ha colAlocat de director general d’Agricultura o el gerent
de Semilla, que estava a Unió de Pagesos, que em sembla molt
bé, això és bo, no és dolent, no ho és, ho vaig dir despus-ahir
vespre a un debat i ho torn a dir, la gent no s’ha d’empegueir
de qui és, no s’ha d’empegueir, quin problema hi ha, eh?, però,
quina és la qüestió?, que vostès donen l’esquena a tots, a tots,
si vostè hagués estat devora els pagesos, vostès hauria tirat
endavant amb menys doblers un pla que hagués acordat amb
ells, però vostè ha pensat que els pagesos, com el PP quan li
feia propostes aquí, venien per tirar-lo a terra. Això, jo no sé si
hi ha altra gent que ho fa, jo li puc garantir que aquest diputat
que ve del món rural, ni ho fa ni l’hi cap dins el cap, no hi cap
dins el meu cap, i la prova és dia 11 d’abril, quan jo li donava
les xifres i li deia que s’assegués amb la gent, Sr. Conseller.
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Vostè avui aquí ens ha presentat la segona sequera, no hi
ha doblers, trob ridícul, totalment ridícul parlar que faran els
ajuntaments, si aconseguirem altres coses de cara al futur que
poden ser bones, per al problema que té, i això ho entendran
perfectament els pagesos, per als problemes que tenen ara els
pagesos, no volen futur, volen present, i això és ridícul i
escandalós. Escolti, Sra. Mercè Amer, que m’insinua, mai
l’Ajuntament de Calvià no farà ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant i la compareixença és del Sr. Mayol, i no
de la Sra. Amer. Atès que la Sra. Amer no l’ha alAludit a vostè,
entenc que no té per què haver-hi aquest debat amb la portaveu
del Grup Socialista.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, vostè faci el que trobi, si troba que m’ha de
llevar la paraula, llevi-me-la. Jo trob que és un tema tan
important que si vostè ho agafa així, per a mi, millor que la gent
ho sàpiga, li ho garantesc, a mi ja em va bé que hi hagi lío ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, no tenc cap intenció de tenir cap debat amb vostè
...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò deixi’m parlar i digui que no em facin insinuacions, Sr.
President. Digui-li, el mateix que m’ha dit ami, digui-li que no
faci insinuacions i li accept.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, acabi la seva intervenció, que ja ha superat el
temps que el Reglament li assigna.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Miri, el problema que tenim
és de prop de 5.000 milions de pèrdues, les solucions que tenim
és de prop de 300 i busques milions de pessetes. Sr. Conseller,
hem de garantir el menjar del bestiar, i vostè sap i també ho ha
dit durant aquesta compareixença, que ni Madrid ni BrusselAles,
en aquest tema, li posarà pegues, perquè saben que no ha
plogut i que no n’hi ha, no li posaran pegues fins i  tot  si
pagava la darrera pessetes del menjar del bestiar. BrusselAles,
aquí, no li dirà que és ilAlegal aquesta subvenció, perquè això no

és una subvenció, això en tot cas seria donar una solució,
perquè no hi ha menjar i es moriran les ovelles. El que vostè du
de la península no és suficient, si no plou al setembre, vostè
veurà el gener, si no trobam menjar, així com van caient les
ovelles a terra, perquè es moriran. L’únic que li deman, Sr.
Conseller, és que canviï aquest pla de xoc, ens tendrà al seu
costat per canviar-lo, perquè és desesperant el que passa, no
basten aquests 300 i busques de milions de pessetes, s’han de
lluitar altres mesures i també hi podem anar amb vostè, si vol,
no hi ha cap problema, no ho oblidi, més gros o més petit, el
règim especial per a Balears el va aprovar el Partit Popular, no
ho oblidi, que podria ser més gros?, també, li dic que jo que
vaig ser ponent ho vaig lluitar i ho sé, però tenim un instrument
i crec que el camí va bé que vostè cerca, però aquest camí que
vostè cerca no és el temps ni el moment per solucionar la
sequera que hi ha aquí, a Balears.

Li vull dir que les xifres de Menorca se’n van sobre 800
milions de pessetes també, no sé si coincideixen amb els seus,
també ho constata Unió de Pagesos. Està parlant de molts de
mils de milions de pessetes que és necessari que vostè doni
una solució ràpida perquè, i no, el problema s’agreujarà molt
més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
conseller d’Agricultura.

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

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser breu perquè el rellotge
avança. Gràcies, senyors diputats. Crec que efectivament, com
ha comentat el Sr. Font, entre altres, ens hem de centrar
específicament en els temes de sequera, tot i que hi ha altres
qüestions, que es que el fet que estiguin incloses en el Pla estic
convençut que és positiu perquè tot el que ajudi a dur-les a
terme ho serà i, per tant, en el tema d’aigües depurades, sobre
el qual se m’havien fet algunes preguntes, puc anunciar que el
conveni, com els he dit, està redactat, que el volem centrar en
actuacions equilibrades a les Illes i que les primeres que es
durien a terme seria una nova bassa d’emmagatzemament
d’aigua a Sant Jordi, una actuació a qualque depuradora del Pla
de Mallorca per muntar una zona de reguiu localitzada, de petita
extensió, una actuació al sud de Ciutadella, on és possible
actuar a curt termini, i la renovació de la bassa de Santa Eulàlia
que patia alguns problemes, relacionats també en temes de
sanitat que, a més, n’hem de parlar en una pròxima sessió i que,
per tant, no m’hi estendré.

En el tema d’insularitat i agricultura, jo vull recordar el
Règim especial no preveu la constitució d’una comissió mixta
amb el ministeri, cosa que sí està prevista amb altres, però el
ministre Posada va accedir a crear-la i esperam que es pugui
mantenir, i creim que efectivament, coneixent el currículum del
ministre, esperam que tengui una sensibilitat especial cap al cas
i que puguem avançar tant com sigui possible.
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Quant al Pla, vull mantenir, vull insistir en el fet que és un
procés obert; o sigui, nosaltres no hem esperat a posar en
marxa el Pla a tenir una redacció definitiva perquè el temps no
ho permetia, que, evidentment, si duim alfals de primer tall és
que no en podem dur d’altre perquè no se n’ha tallat pus, som
conscients d’aquests problemes, però creim que és important
que hi siguem tots, i hi ha hagut ajuntaments, com els de
Campos i Santanyí, que s’han adreçat a la conselleria reclamant
mesures, altres n’han aportat, jo crec que això és molt positiu,
i jo m’atreviria a suggerir aquí que seria útil que els ajuntaments
que ho puguin fer vegin la possibilitat de subvencionar el cost
d’imposts que hi ha sobre maquinària agrícola perquè sens
dubte podria ser una ajuda als agricultors i que se sentissin
recolzats, cosa que per ventura no en sé prou però jo intent fer
amb tota l’ànima, i li assegur, Sr. Font, fent aquest incís, que em
tenen a la vora, físicament molts i espiritualment tots. És molt
difícil estar per tot, però ahir vespre a la una del vespre acabava
una reunió amb pagesos d’un determinat poble -veig que està
ben informat- i li assegur que la cordialitat continua essent una
tònica bilateral a totes les reunions que he tengut les darreres
setmanes.

Vostè ha començat parlant de tristesa. Jo li he de dir que
m’entristeix un poc una actitud sistemàticament atrabiliària per
part seva, vol dir fel negra, una mica malhumorada, que jo
lament i que crec que seria útil en un cas com aquest de la
sequera que poguéssim deixar de banda.

Miri, nosaltres tenim les competències transferides en el cas
de Menorca i d’Eivissa i en cap moment hem plantejat que hi
hagi una diferència d’actuació a Menorca i a Eivissa. El Pla de
la sequera..., no, però quan feim referència a competències és
útil també fer la lectura local, o sigui, nosaltres podríem dir: “Bé,
el tema de sequera..., agricultura està transferit; per tant a les
illes s’ha de resoldre”. Nosaltres no hem esperat que sigui així
sinó que hem aportat les propostes a les illes, les entitats de
Menorca participaran a la taula de la sequera, tenim previstes
reunions a Menorca per a aquest tema, i creim que és important
comptar amb una participació institucional proporcional a les
seves possibilitats.

Vostè coneix perfectament el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura del Govern balear, sap que està limitat. El
pressupost del ministeri és d’1.200.000 milions de pessetes. En
conseqüència crec que..., i tenint en compte, perquè l’hem de
tenir en compte, el balanç fiscal de les Illes Balears, és el
moment en què aquesta solidaritat que la Constitució consagra
es noti, perquè nosaltres hem estat solidaris, som solidaris i ara
hem de menester que siguin solidaris amb nosaltres. Vostè em
diu que BrusselAles i Madrid envien els doblers que toquen.
Efectivament, envien els doblers que toquen en condicions
normals. Estam en condicions excepcionals i, per tant, és
imprescindible que en la mesura de les seves possibilitat
tenguem aquesta solidaritat.

Quan vostè m’ha fet aquesta diatriba contra la meva
manifestació que no es pot avaluar amb precisió fins al moment
de la venda o fins al final de l’any agrícola, jo li he explicat que
era una coincidència completa entre el ministre Posada i jo
mateix, és a dir, no som tan desastre com per creure una cosa

que és tan monstruosa com vostè pretenia fer veure, crec que
no és el cas.

Jo crec que tenc el dret, no només el dret, sinó l’obligació,
i si vostè no coincidesc amb això li agrairé molt que m’ho faci
saber, que qualsevol proposta o aportació positiva que es
pugui fer des de l’oposició jo l’he d’assumir. Per tant, si vostè
a qualsevol moment en els seus discursos inclou alguna
qüestió positiva jo crec que tenc tot el dret del món d’agafar-la
i d’incorporar-la a la meva política, no només el dret sinó ja li
dic que l’obligació, perquè jo crec, i quan he estat assegut a
l’oposició crec que n’he donat proves (li recordaré el tema de
la cooperativa de Sa Pobla), que hi ha moments en què ens hem
d’unir tots per resoldre un tema, i en aquell moment nosaltres
en sapiguérem.

Jo crec que el Pla de xoc no és un pla de rialles. Per ventura
aquesta és una manera de veure-ho i per ventura per això no
n’hi ha hagut cap mai, de pla de xoc abans d’enguany. És ver
que no hi ha hagut cap sequera com la d’enguany però n’hi ha
hagudes altres i no han tengut aquest tipus de pla.

Quant a les xifres, jo demanaré al Sr. Toni Durà si pot
precisar les xifres i com han estat avaluades, però lògicament
les xifres d’ara no poden coincidir mai amb les xifres de fa un
mes, és lògic. Si fa un mes consideràvem els efectes del 60%,
ara estam arribant al 80%. Lògicament el resultat final ha de
canviar.

Després hem d’anar alerta quan sumam els mals de bestiar
i els mals de farratges, perquè en certs aspectes sumam els
mateixos mals, és a dir, el senyor que ven palla a l’altre que la
dóna per alimentar el bestiar, és la mateixa palla; per tant,
lògicament, no la podem sumar dues vegades.

Bé, jo vull acabar dient, Sr. Font, que efectivament vostè
està a l’oposició i té el seu paper, jo ho comprenc perfectament,
però no em digui que no em vol tirar; vostè, en lloc de tirar-me,
el que vol és enterrar-me, i n’ha donat proves reiterades a nivell
de la premsa; per tant, si m’ho permet acabaré amb aquesta
petita broma que comprenc perfectament que és el seu paper,
però també crec que en el cas de la sequera d’enguany seria
molt útil que ajuntàssim forces, i jo el convid i convid tots els
grups que, si es vol participar d’una manera més informal en
l’examen del Pla de sequera i les aportacions que convenguin
estam perfectament oberts a fer-ho.

Si ho permet el Sr. President i el Sr. Durà pogués precisar
una miqueta...

EL SR. PRESIDENT:

Sí. El que convendria és que li atrequéssim un micro, perquè
si no, no quedarà gravat per al Diari de Sessions.

EL SR. CAP DE SERVEI D’AGRICULTURA (Antoni Durà):

Sí, per part del Servei d’Agricultura, periòdicament s’han
anat avaluant els danys de la sequera i se n’ha informat el
conseller puntualment. Naturalment els danys han anat
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evolucionant al llarg del temps i, per desgràcia, han anat
augmentant, han estat pitjors que les previsions més
p essimistes que s’han tingut en qualsevol moment. No era
d’esperar que en aquests moments estiguéssim pràcticament
sense pluja, no ja des de l’1 de gener, sinó des de l’1 de
setembre, que és quan comença l’any agrícola i quan sembla
que comença a acumular-se l’aigua ja per poder viure els
cultius. Aleshores no és rar que els anys hagin apujat; cada
avaluació que hem fet els danys han estat superiors.

De cultius herbacis, ja no en puc parlar molt més perquè ja
quasi estam al límit. Aleshores avui hem tengut una reunió a la
conselleria amb les diferents organitzacions sindicals, hem
arribat a un acord en els danys, perquè tampoc estàvem massa
enfora uns dels altres en aquests moments, no en els danys de
fa un mes, i el sistema que hem agafat per avaluar és més o
manco agafar les zones que hi ha de producció per diferents
zones, considerar quines quantitats es dediquen a cereal-gra i
quines van a farratges, no tot el que es demana com a superfície
va a cereal-gra sinó que part va a farratges, s’han avaluat els
danys en percentatge de cada un d’ells i els danys varien;
estan en una mitja superior al 70% a les tres illes, el que ens
dóna una pèrdua d’unes 30.000 tones de cereal-gra, que a 24
pessetes donen uns danys de 1.670 milions de pessetes.

Hem adjuntat les lleguminoses, que es declaren de manera
a part, i per qüestió metodològica ho hem separat, que són 50
milions, i després hem posat els farratges. Per una banda en els
farratges hem posat la superfície que hem llevat de cereal-gra,
l’hem posada aquí, com és natural, i després hem posat la resta
de farratges. Són 43.000 hectàrees de farratges, una producció
de 86.000 tones, amb uns danys superiors al 70% i això ens
dóna uns danys de 800 milions de pessetes, que sumats són
2.500 milions de pessetes, els danys que hi ha en farratges i en
cultius herbacis.

Aquests danys en data d’avui augmentaran ja molt poc
perquè ja quan un dany arriba al 70% és difícil que augmenti
més perquè sempre hi ha zones on està un poc millor, zones
que sí que es recolliran; aleshores, no ho sé, de 2.521 poden
arribar als 2.600, no massa més.

Part d’aquests danys corresponen als agricultors i part
corresponen als ramaders. Tota la part de farratges correspon
als ramaders, quasi tota, i molts de cereals també correspon als
ramaders. Els ramaders que tenien farratges i ara no els tenen
hauran de comprar fora, naturalment, però hauran de comprar
fora el farratge que ells no tenen i que ja hem comptat aquí. Si
aconseguien teòricament farratges al mateix preu que els costa
a ells no tendrien cap pèrdua, que a ells els costa de produir o
comprar, no tendrien cap pèrdua; la pèrdua seria si haguessin
de comprar farratges a preus superiors al que hem posat.
Nosaltres hem posat uns preus de farratges de 12 pessetes
quilo i un preu de cereals de 24 pessetes quilo. Per tant, si els
ramaders poguessin aconseguir el pinso, els farratges a aquests
preus, pràcticament o, vaja, realment no haguessin perdut res.
Les pèrdues serien la diferència entre aquest preu i el preu que
paguen.

Després, quant a ametllers i garrovers no tenc jo aquí..., el
conseller té l’altra xifra que li vaig donar, que de moment és la
que mantenim, en la qual hi ha un afegitó. Són dades al dia
d’avui..., el dia que les vàrem fer era a principi de mes, podem
augmentar si continua sense ploure perquè continuaran caient
ametlles, i poden augmentar molt més si les pluges tardassin
bastant perquè es produirien morts d’arbres. Les morts d’arbres
no es poden valorar de cap de les maneres, actualment, perquè
no sabem quants d’arbres moriran, no ho sabem, i això s’hauria
de fer una fase posterior. Ara, les xifres que hi ha de danys en
ametllers i garrovers, hi ha uns danys valorats a data d’avui que
supòs que després pot donar el conseller.

I quant a l’època en què es produeixen els danys, el
productor de cultius herbacis, de cereal-gra, es produeixen els
danys quan ven. Fins ara sap el que perdrà, però de fet els
danys en una explotació es produeixen quan haurien d’entrar-hi
els doblers i no entren. Al ramader es produeixen a mesura que
hauria de tenir el farratge i no el té; ja s’ha començat a produir,
per suposat. Pel que fa a cereal-gra es produiran el mes de juliol
o el mes d’agost, segons les dades que tenim aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

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

Sí, exacte, m’he descuidat d’aportar les dades d’ametllers i
garrovers. En aquest moment les avaluacions són de 995
milions en ametllers i 164 milions en garrovers. Aquesta és la
informació disponible.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA.

Gràcies, Sr. President. A mi com a diputada em sorprèn
aquest to de crispació, evidentment, en què s’insisteix, i és
sorprenent, per part del Grup Parlamentari Popular. Si fa
calabruix perquè fa calabruix, si no plou perquè no plou, i
sobretot després de les paraules i tot del conseller, que ha
demostrat a més aquesta predisposició a venir quan faci falta,
perquè a més així és el seu deure, però que, a més, a part del
Parlament ha mostrat el seu esperit de diàleg, de participació
amb totes aquestes..., per afrontar el problema amb què ara per
exemple ens trobam de la sequera.

Jo, a més d’aquest to que entenc que hauria de ser una
queixa i que per tant hauria de rectificar, entenc, el Sr. Font,
també li he de demanar un respecte a la resta de diputats i
diputades. Aquí no ha de posar mai en dubte els coneixements
que puguin tenir de l’agricultura com de qualsevol altra cosa en
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aquest parlament; per tant, respecte a les diputades i als
diputats que assisteixen a aquesta comissió en relació als seus
coneixements, no els ha de posar en dubte.

I després, ja finalment, que això evidentment es traduís en
positiu. Jo, Sr. Conseller, li he demanat a veure si ho havien fet
altres ajuntaments; altres ajuntaments, a més de crispar, han fet
qualque mesura positiva per ajudar els pagesos i per colAlaborar
amb la conselleria? 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, miri, jo estic content que vostès
reconeixin que a dia d’avui ja hi ha prop de 1.164 milions en
pèrdues d’ametlles; estic content. Les pèrdues d’ametlles ha dit
vostès que eren 995 milions més 164 en garrovers, 1.164 milions
de pessetes. Si afegim això als 1.670 de cereals, als 800 de
farratges i als 50 de lleguminoses, estam parlant del fet que
vostès reconeixen a dia d’avui 3.684 milions de pessetes de
pèrdua. 

Ho reconeixen vostès, la qual cosa vol dir que aquest grup,
quan es va atrevir dia 11 d’abril a dir que en tema de cereals i
farratges, no entràvem en les altres coses i així està en els diaris,
de 2.500 pessetes no ens hem equivocat quasi quasi ni de 40
milions de pessetes, perquè en tot cas vostès en aquest
moment, sense comptar lleguminoses perquè jo no ho vaig dir,
sí que és la veritat que no ho vaig dir, serien 2.470 milions de
pessetes. Ens vàrem equivocar de 30 milions de pessetes; s’ha
de veure com són les coses.

Jo estic d’acord en el fet que hi ha tema de farratges que
tampoc no es poden imputar a pèrdua de farratges després
perquè és menjar de les vaques, tot alment d’acord, però vostès
estaran d’acord en el fet que, per exemple el vacum, sabem que
tenim 6.500 caps de vacum, 37 milions de litres de llet. Sabem
vostès que el Proalfa i el Proagro no estan pagats, amb la qual
cosa agonia per a aquesta gent, i vostès estaran d’acord o no
en el fet que és necessari per a aquesta gent, per als remugants,
15 quilos de fibra bruta cada dia i 12 quilos de proteïna -supòs
que estaran d’acord- i que, a conseqüència d’aquesta sequera
Mallorca, Mallorca, haurà de menester 35.500 tones de fibra
bruta. Vostès estaran d’acord en el fet que la posada de la fibra
bruta els altres anys dins el que és la pallissa o el paller costava
al pagès sobre 8 o 9 pessetes el quilo, i vostès estaran d’acord
que per a enguany es preveu que el cost sigui de 23 pessetes,
22, 24... Si vostès resten 8 de 23, en queden 15, que si ho
multipliquen per la quantitat de quilos que s’han d’emprar, se
n’adonaran que, al sector vacum de llet, li fa falta un sobrecost
de 533 milions de pessetes.

Vaques d’engreix. 12.000 caps; supòs que també hi estaran
d’acord i supòs que estaran d’acord en el fet que aquests

animals mengen 400 quilograms de palla i 1,5 tones de
concentrat l’any per als mascles i 1.200 de concentrat per a les
femelles, i que si la diferència és d’aquestes 15 pessetes de la
palla i ho multiplica pels quilograms, veurà que li fan falta per
al boví d’engreix 72 milions de pessetes, si mengen el mateix
que varen menjar l’any passat.

Oví i cabrum. Hi ha una qüestió: aquí no hi ha res per
menjar, en terra, en aquest moment, res però, eh?, i vostès
estaran d’acord en el fet que hi ha uns 350.000 caps d’oví i
cabrum junts, i vostès saben que tendran sobre unes 400.000
cries enguany, amb la qual cosa si per cap mengen un quilo de
fibra llarga i 250 de pinso per animal i dia i vostè multiplica això,
veurà que ha de menester 63 tones, 63.000 tones, 63.000 tones
de menjar. Si en això tenim en compte el sobrecost que jo li dic
de les 8 a les 23 són 15 pessetes per quilo, si ho multiplica
veurà que li falten 945 milions de pessetes.

En tema de fruits secs ja ho han dit vostès. En tema de
cereals coincidim en les xifres, en les nostres, en les que vàrem
dir fa un mes i mig, però si vostè suma això que jo li he dit, que
és la diferència de sobrecost, que no és mesclar res, vostè se’n
va que ha de menester 5.000 milions..., que ha de menester no,
que hi ha uns 5.300 milions de pessetes de pèrdua.

Jo només voldria dir una cosa més. El 80% o el 70 llarg de
cereals que reconeixen que ja s’ha perdut, aquest 70% ja no es
cobrarà a final de temporada de l’any que ve, del juliol, i és a
això, que jo em refereix, que no és una qüestió que el cost se
sabrà al final, és que ara ja no hi és, ho reconeixen vostès, amb
la qual cosa per molt que no hi sigui no podrà anar a cobrar-lo
a la cooperativa o al magatzem.

Després, en tema que vostè em demana..., en convida a
participar i allò de l’entrador. Jo li garantesc, i vull retirar les
paraules d’enterrador o de fosser, no varen ser afortunades, Sr.
Conseller, per part meva; és a dir, l’empipament tan gran de no
reconèixer-me cap vegada i a aquest grup les xifres em va dur,
a mi, a enfadar-me molt fort. Jo em don per satisfet que vostès
reconeixin les mateixes xifres que nosaltres dèiem fa un mes i
mig, totalment satisfet; he complert la meva feina com a
oposició en aquest sentit, jo i els meus companys; que vostè
faci feina, perquè és el que té l’executiu, amb les xifres que
realment pateix la societat. Nosaltres hem complert la nostra
feina, Sr. Conseller. 

Que vostè vol que li aportem més solucions? Si vol jo em
compromet a presentar-li en una setmana què faria jo en aquest
cas, però hi ha un problema aquí, Sr. Conseller, que no m’ha
contestat abans: El seu conseller d’Hisenda, el seu president,
estan disposats a posar més duros?, perquè n’hem de
menester; no es preocupi, no n’hem de menester 4.000, eh?, ni
3.000, ni 2.500. Jo li pos aquest repte, no es preocupi; la meva
feina fins ara no era dir-li quant per hectàrea, que ja li ho he dit
qualque vegada, la meva feina fins ara era que fóssim capaços
d’arribar a un acord el mal que teníem. Vostès reconeixen ara les
nostres xifres; encantat, molt bé, i amb humilitat i està bé,
fantàstic. Vostè vol ara solucions per als cereals i per al menjar?
Jo ja he apuntat coses. Jo li puc oferir avui, a vostè, si vol, per
exemple què faria jo...
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EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, però ja que és un oferiment, jo supòs que em deixarà.

Jo li volia dir una cosa: En tema de la quota lletera, per
exemple, vostè sap que nosaltres quan governàvem la quota
lletera no es podia vendre més que aquí a dins, no és així?, a
Balears. Jo crec que abans convenia així, Sr. Conseller, però
crec que ara s’ho pot estudiar, perquè vostè sap que el preu
mig en aquest moment no és el mateix, eh?, a tot Espanya, ha
augmentat. Abans hi havia una diferència a favor o en contra
de cinc pessetes; ara el preu mitjà d’Espanya és de 80 pessetes.
Són coses que, si ho vol, ens podem asseure i el podem ajudar,
si vol; no tenim perquè estar d’acord al final, però jo crec que
és un perill també que vostè m’ofereixi que jo li presenti un pla
de xoc, que me’l respatlli una gran part dels ramaders i que
després vostè no el dugui endavant. Així és que la seva boca
és mesura, Sr. Conseller.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller Sr. Mayol.

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

Bé, jo crec que és molt més important en un cas així destacar
les coincidències que les diferències, però tampoc no podem
deixar passar segons què sense comentari.

Vostè, Sr. Font, va publicar que l’ajuda que s’havia de
donar per hectàrea fos de 60.000 pesset es; després un altre
batle del Partit Popular la va apujar no sé si era a 70 o 80
pessetes. Això suposaria, aplicant estrictament la superfície de
cereal, de l’ordre de 3.600 milions de pessetes, en el seu cas, i
de 4.000 i busques en cas de (...). Per tant..., i bé, si ho aplicam
a tota la superfície cultivada, perquè si hem de parlar d’ametllers
i hem de parlar de tot, evidentment el conseller d’Hisenda no
pot, encara que volgués, assumir cap tipus de cost.

M’ha fet una pregunta abans que m’he descuidat de
contestar-li en relació a Plandisa. Jo crec que, bé, és un tema
d’una empresa i jo l’informaré oportunament quan hi hagi
accions o decisions preses. En aquest moment no hi són; el
que li puc assegurar és que estan absolutament deslligats els
dos temes que vostè ha plantejat, estan absolutament
deslligats. Aquí hi ha hagut un concurs públic, s’ha resolt en
favor de la millor oferta, l’expedient està a la seva disposició i
li assegur que no hi ha hagut cap tipus de relació d’una cosa
amb l’altra.

Quant a les xifres, bé, de les xifres que vostè ha manejat
efectivament n’hi hauria moltes de discutibles. Jo insistesc en

el fet que són les mateixes xifres ara que fa un mes i mig, i que
jo no sé si ara ens posaríem d’acord amb les xifres d’ara; en les
de fa un mes i mig no ens hi posaren, les de fa un mes i mig
seves són les nostres d’ara, però és que la situació ha
evolucionat. De totes maneres jo crec que no hem de cercar les
diferències que no siguin essencials i crec que en aquest cas no
hi són.

Jo li agraesc la retirada de l’epítet de fosser que m’ha
dedicat dues o tres vegades i, bé, jo també he sabut, i vostè ho
sap, reconèixer un error quan l’he comès i crec que aquesta és
la tònica de comportament més favorable per a tot el sector.

Jo vull insistir en el fet que en un moment de situació difícil
la necessitat d’acord ha de ser la més àmplia possible. Per tant
no em posi un parany, és a dir, si vostè a allò que s’ofereix és
a colAlaborar o a aportar propostes que vostè ja qualifica com a
difícilment acceptables perquè vostè sap que la comunitat
autònoma té un compromís de no endeutament, que la
comunitat autònoma té uns mitjans limitats, i jo crec que en
aquest cas -ja li ho he dit- hi ha unes possibilitats molt més
grans amb un 0,7% del pressupost del Ministeri d’Agricultura
per solucionar el tema que el que puguem tenir des d’aquí, i
estic segur que trobarem l’ajuda que necessitam i també
trobarem la seva si ens fes falta per convèncer a Madrid
d’aquesta necessitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia només queda agrair la
presència de l’Hble. Sr. Joan Mayol i Serra i del Sr. Antoni
Durà, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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