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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Sí, Lluïsa Dubon substitueix Sofia Hernanz.

I.1) Compareixences RGE núm. 2651/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia adscrits
al Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 2705/00,
presentada pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca per tal de celebrar sessió
informativa sobre la línia que pensa dur a terme la citada
conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

L'únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en el debat de
les compareixences 2651/00, presentada per quatre diputats
membres de la Comissió d'Economia adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant la qual sol Aliciten la
compareixença del conseller d'Agricultura i Pesca per tal de
celebrar sessió informativa sobre la línia que pensa dur la citada
conselleria, i la RGE 2705/00, presentada pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant la qual se solAlicita la compareixença del
conseller d'Agricultura i Pesca per tal de celebrar sessió
informativa sobre la línia que pensa dur a terme la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

Si no hi ha cap inconvenient per part de la comissió,
aquestes dues compareixences se celebrarien conjuntament,
com un mateix assumpte, i abans de donar la paraula a l'Hble.
Conseller el volia felicitar pel seu nomenament, ja que és la
primera vegada que el Sr. Morro participa en aquesta comissió
del Parlament de les Illes.

Per part del Govern té la paraula el conseller d'Agricultura,
Sr. Mateu Morro i Marcè.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia. Vull agrair
l'oportunitat de poder parlar breument de les línies
estratègiques que el Govern balear es planteja de cara al pròxim
futur en matèria del sector primari i per començar jo voldria dir
que substancialment allò que jo pugui dir és la continuïtat de
les línies estratègiques determinades amb anterioritat i
exposades a la sessió d'aquesta comissió del 29 de setembre de
l'any passat pel conseller Joan Mayol. Evidentment la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear manté un
conjunt de programes, de línies, d'eixos, que no estan lligats al
canvi d'un o altre conseller, sinó que són uns eixos
estructurals, uns eixos que l'equip polític i la pròpia estructura
de la conselleria duen a terme i han de dur a terme, i en la
mesura que pugui duran a terme.

Joan Mayol deia, i jo ho subscric absolutament, que el
Govern balear té una consideració del sector primari com un
sector estratègic, no per la seva entitat a nivell de xifres de
macroeconomia, sinó a partir del caràcter multifuncional del
sector primari, és a dir, a partir de la importància econòmica, de
cara a una economia diversificada, a partir de la seva
importància social (mantenim tot un teixit dins la nostra societat
articulat a partir del sector primari), la seva importància
mediambiental i territorial.

A partir d'aquesta consideració, que crec que ha de ser un
patrimoni comú de tots els governs i de tots els grups polítics,
que és la valoració estratègica d'aquest sector i la clara voluntat
del manteniment de l'economia agrària i pesquera lligada a
l'explotació familiar, patrimoni de les societats europees, i
lligada al manteniment del medi ambient i del territori estructurat
a partir de les explotacions agràries, comú també a les nostres
societats, i així ho reconeix i ho planteja la política agrària
comuna, crec que a partir d'aquest eix és a partir del qual podem
desgranar tots els altres aspectes. 

Evidentment també deia en Joan Mayol que la nostra
política ha de ser la defensa de la renda agrària i la millora de la
productivitat i de l'adequació als mercats de la nostra
agricultura i la nostra ramaderia i pesca, i que això ha de ser
compatible amb les noves directrius de la política agrària
comuna i el suport directe a les explotacions a partir d'un
compromís triple entre l'Administració, els productors i la
mateixa societat. De qualque manera hem d'aconseguir que
sigui el conjunt de la societat que valori, que entengui la
importància de dignificar les activitats del sector primari.

Per tant, una vegada dit això, crec que s'imposa dir que
aquest govern i aquesta conselleria creuen en el futur de les
activitats primàries a les Illes Balears i creuen en el fet que serà
possible el manteniment d'una població activa significativa,
evidentment no comparable a la de les èpoques anteriors,
preturístiques, de la nostra economia, però sí un manteniment
d'una població activa diferent, qualificada, innovadora, que farà
possible la viabilitat del sector.

També voldria dir que en el cas específic de l'agricultura i la
ramaderia hem viscut, vivim circumstàncies més enllà de les
estructurals, que ja de per si per són greus, de rendibilitat,
d'estructures productives, de comercialització..., vivim unes
circumstàncies excepcionals produïdes per una meteorologia
adversa, que a hores d'ara tenim poderos elements per valorar;
podríem entrar en quantificacions: el mes de maig es parlava
d'uns danys o unes pèrdues de 5.000 milions, estam fent feina
per poder avaluar aqueixes pèrdues, per poder conèixer com
està afectant la sequera els diversos sectors, però el que sí és
evident és que això condiciona d'una manera important
l'activitat, les línies d'actuació de la conselleria a partir d'un eix
que creim que és important, que és l'existència d'un marc de
concertació, que és la mesa de la sequera, amb presència de les
organitzacions professionals agràries i les cooperat ives, que ha
estat i serà el marc de debat i de definició de les línies futures en
ordre a palAliar els efectes de la sequera. Tenim com a primer
compromís una primera reunió que s'haurà de celebrar el mes
d'octubre per avaluar com ha anat la cosa, com s'estan duent a
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terme les diferents línies i especialment també avaluar les
pèrdues en el sector d'arboricultura, en el sector d'ametllerar,
garroverar, que és un dels sectors importants, veure els danys
que s'han produït a causa de la sequera.

Això evidentment significa una dedicació de temps, una
dedicació econòmica important. Com sabeu hi ha hagut ja tres
línies aprovades; una ha estat la de garantir aliment suficient
per als ramaders, per al bestiar de les Illes Balears, tant en el
sector vacum, com boví d'engreix, com oví, com porc negre;
una altra línia ha estat l'ajuda als conreus herbacis de secà i la
tercera, que està pendent de limitació i de concertació dins la
mesa de la sequera, és la del conreu d'arbres que tenim previst,
com he dit, immediatament definir. Hi ha un quart eix que han
estat les ajudes al sector lleter, que enguany, per causa del fet
meteorològic advers, han estat un poc l'eix vertebrador
d'aquesta línia de sosteniment de la rendibilitat i de l'activitat
dins el sector de la llet, de vacum de llet, a les Illes Balears. Per
tant, aquests quatre eixos estan en aplicació i són els que
determinen la nostra actuació.

Jo faré, a partir d'aquesta consideració, faré tan sols un breu
repàs i el faré a partir de l'Administració de la conselleria, a
partir de la definició de les línies d'actuació dins la Secretaria
General Tècnica, la Direcció General de Desenvolupament rural,
la Direcció General d'Agricultura i la Direcció General de Pesca.

Pel que fa al marc de la Secretaria General Tècnica -no
entraré, evidentment, en les tasques habituals i lògiques que ha
de fer tota secretaria general tècnica de suport a l'activitat de la
conselleria- ens plantejam una sèrie d'actuacions que són
actuacions que coneix la Cambra, que hem de continuar
treballant perquè fa anys que s'hi treballa però encara no han
arribat a bon port. Una d'elles és la normativa sobre cambres
agràries i definir el futur d'aquestes institucions d'una manera,
evidentment, consensuada i que plantegi la viabilitat d'aquestes
associacions i el futur com a tals i el paper que han de jugar
dins el sector agrari a les Illes Balears. Pendents de noves
normatives tenim diversos temes; un és l'agroturisme, una
revisió de la normativa en agroturisme lligada a la necessitat de
fer operativa aquesta activitat com una real renda
complementària dels agricultors i ramaders; l'agricultura
ecològica, que tots aquests aspectes estan ja molt
consensuats, s'hi ve fent feina fa molts de mesos i estan en
nivells avançats d'elaboració; la normativa sobre animals
perillosos i, evidentment, una normativa de desplegament del
desenvolupament rural i l'Ifob a partir de l'aprovació d'aquestes
línies d'ajuts de la Unió Europea. 

Des de la Secretaria General Tècnica es vol continuar amb
la línia de beques per a projectes d'investigació i amb
l'articulació d'un pla de formació per al sector primari.
Evidentment té diferents concrecions en el sector pesquer, en
el sector agrari, però creim que la formació és un tema
importantíssim, sigui a través dels cursos per a incorporació de
joves agricultors, sigui a través de cursos de diferents classes,
sigui a través de la recuperació de la formació professional,
perduda a l'illa de Mallorca, no així a l'illa de Menorca, però sí a
la recuperació dels ensenyaments agraris, però volem fer una

opció -l'ha feta la conselleria i la volem aprofundir- en el tema
formació. 

Lligat també amb aquest tema -i ja serà el darrer que
esmentaré dins la Secretaria General Tècnica- la coordinació de
la política participativa. Hem d'assenyalar la constitució, com ja
un fet ben contundent, del Consell agrari interinsular i del
Consell agrari també de l'illa de Mallorca, i l'articulació de les
meses sectorials que, si bé en aquests moments la mesa de la
sequera té el major protagonisme, ja s'ha fet feina amb la mesa
del sector lleter i creim que hi ha tot un conjunt de sectors (el
sector dels cítrics, el sector hortofrutícola, etc.), també hauríem
de parlar del Consell pesquer, però diferents ens de participació
i de debat i de concertació de les polítiques que ha de dur a
terme el Govern. Lligat a això tenim un gran repte, que és la
dinamització de les delegacions locals i comarcals, que són un
teixit a l'illa de Mallorca d'antenes de la conselleria important i
que a partir d'una política d'informació i participació han
d'ocupar el seu lloc.

Pel que fa a la Direcció General de Desenvolupament rural,
evidentment el tema substancial, el tema fonamental és el
programa d'ajuts que coneixem com el PDR que estarà vigent
fins al 2006, definit en el Reglament 1254/99 del Consell, sobre
l'ajut al desenvolupament rural a càrrec del Feoga. Evidentment
aquest programa d'ajuts és un programa d'esperança, és un
programa que..., és un repte per a la nostra administració
autònoma d'aconseguir que aquests eixos de la nova PAC
arribin allà on han d'arribar i articulin una política de donar nova
consistència i futur al nostre sector agrari i ramader.

Crec que el PDR és tema en ell mateix de tota una
compareixença i és tema en ell mateix d'un debat molt més
aprofundit que el que avui poguéssim fer. En tot cas he de dir
que per part de la Unió Europea s'ha donat la primera aprovació
dels eixos i dels plantejaments que fa la conselleria; estam
parlant a nivell de treball, a nivell de tècnics i polítics entre
BrusselAles i les Illes Balears, i tenim la impressió que a mitjans,
finals d'octubre, es produirà ja l'aprovació; després dels
corresponents informes i de les corresponents tramitacions
que, com sabeu, s'han de fer preceptivament a nivell d'Unió
Europea, comptam a finals d'octubre poder comptar ja amb
l'aprovació i per tant a finals d'any poder fer ja el desplegament
normatiu, que ja el tenim molt avançat, el tenim molt preparat, el
desplegament normatiu que permeti articular el PDR.

Per la Direcció General de Desenvolupament rural -tenim
amb nosaltres el director general, com també la directora general
d'Agricultura i el director general de Pesca- per la Direcció
General hi ha vuit eixos... -perdonau- ...hi ha vuit eixos. Un és
la millora de les explotacions agràries; dos, diversificació de
l'activitat agrària i ramadera; tres, millora de les infraestructures
del món rural vinculades a l'activitat agrícola; quatre, millora de
l'hàbitat rural i incorporació de joves agricultors; cinc, millores
de la transformació i la comercialització de la producció agrària;
sisè, protecció de l'entorn natural vinculat a l'economia agrària;
setè, mesures d'acompanyament com son bàsicament el
programa de forestació i mesures agroambientals; i vuitè,
aplicació dels plans de reguiu amb aigües depurades. Com
sabeu aquests vuit eixos s'articulen en tres instruments: Un és
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el programa horitzontal de l'Estat, d'aplicació a totes les regions
situades fora de l'Objectiu 1, el segon és el programa regional
específic de les Illes Balears i el tercer són les mesures
d'acompanyament d'aplicació a tot el territori de l'Estat.

Pel que fa a la Direcció General d'Agricultura, ens plantejam
també un conjunt de programes. Alguns d'aquests programes
estan relacionats amb temes que, des del Programa de
desenvolupament rural, es fan plantejaments, però evidentment
a partir del fet que el Desenvolupament rural és un programa
que ens ve definit per la Unió Europea, l'hem situat dins la
Direcció General de Desenvolupament rural, com no podia ser
d'altra manera. 

Dins la Direcció General d'Agricultura un tema que és molt
persistent en l'activitat de la conselleria des de fa temps -és un
gran repte, també- és la diversificació agrària i la millora de la
rendibilitat de les explotacions, de les quals jo voldria esmentar
tres coses: Una és el foment de l'agricultura ecològica i
l'agricultura integrada; són grans esperances també de treure
un bon profit a nivell econòmic, a nivell de rendibilitat a les
nostres explotacions. Una altra és el foment de l'artesania
alimentària i la comercialització directa, i una altra és el suport
a la creació d'unes quantes infraestructures que entenem que
són indispensables per millorar la rendibilitat de les
explotacions, en concret la planta Unifit; aquesta planta, que ja
n'existeixen algunes a les Illes a nivell de ramaders o de grups
de ramaders, però consideram necessària una Unifit comunitària
que beneficiï tant el sector de vacum com el sector oví i creim
que dins l'exercici del 2001 això s'ha de dur a terme. Una altra
infraestructura a la qual volem donar suport són els
engreixadors comunitaris, especialment d'oví, lligat a la política
de qualitat de la carn de l'oví, i una altra actuació que volem fer
és millorar les condicions del situat de Mercapalma de cara a la
comercialització dels productes d'una manera directa a
Mercapalma.

Una altra línia d'actuacions també important és tot allò que
definim com a política de qualitat agroalimentària, de promoció
del consum de la producció pròpia i de millora de la seva
comercialització. Està molt avançat el treball de cara a la marca
de qualitat de l'ametllat; es té també molt avançat el treball de la
marca de qualitat de la carn de me i de la carn de porc. S'està
treballant molt intensament i esperam que aviat arribin
conclusions -això és un treball amb el conjunt del sector, tant
de productors com d'industrials i comercialitzadors- s'està
treballant amb l'oli de cara a poder treure una identificació
d'origen de l'oli de l'illa de Mallorca, i hi ha altres productes que
formen un conjunt de la nostra producció agroalimentària amb
els quals s'està començant a fer feina en alguns casos, en altres
ja hi ha trajectòries més antigues, però consideram que és un
dels grans elements de futur de la nostra agricultura i ramaderia.
Lligat a això hi hauria el Decret recentment aprovat que regula
les interprofessionals agroalimentàries, les interprofessionals
a les Illes Balears, d'àmbit insular o interinsular, i el foment
d'aquestes interprofessionals i tota una altra sèrie d'activitats
de la conselleria que consideram prioritàries de cara al futur,
com és el famós tema de les relacions amb altres sectors,
especialment el sector hostaler i de la restauració, el famós
pacte intersectorial, assignatura pendent, però no assignatura

abandonada ni renunciada per aquest govern, i la promoció de
la nostra producció agrària i ramadera amb diferents
campanyes, amb fires, amb promocions específiques, sempre a
través de la participació del sector.

Un altre programa és el camp de la formació, la investigació,
el foment de noves aplicacions tècniques i allò que en el
programa de la conselleria, que coneix, que el conseller Joan
Mayol va explicar és el programa de tecnificació, de fer arribar
les innovacions als productors i promoure aquestes iniciatives
que millorin el nostre aparell productiu, la formació i la
investigació, a la qual ja m'he referit breument.

Un altre element, també, és el foment de les associacions,
òbviament organitzacions professionals agràries,
cooperatives... Dins el PDR hi haurà algunes línies que
permetran treballar amb les cooperatives, però creim que és
necessària una línia, una nova línia, continuadora de línies
anteriors, també, però que fa falta articular, d'ajut a les
cooperatives, de suport a la gestió, al funcionament i a la
infraestructura operativa de les cooperatives de les Illes
Balears.

Tampoc volem deixar de banda un dels sectors importants,
que és el sector lacti; dins la política de suport a la indústria
agroalimentària no podem oblidar les dificultats i la realitat del
sector lacti, la realitat important d'aquest sector que, a partir del
programa i del document que es va elaborar hem de definir ja
actuacions concretes que donin estabilitat i donin seguretat al
sector; això vol dir colAlaborar amb les indústries actuals -ja ho
hem fet, ho feim i ho farem- i dur endavant una estratègia del
sector lacti tant amb la producció de llet líquida, com de
formatge, com d'altres productes que entenem que és el
veritable eix de futur de la ramaderia del vacum de llet.

Per últim m'he de referir a una campanya que de qualque
manera és emblemàtica d'aquesta conselleria i ho ha de ser de
cara al futur, que és la campanya de sanejament ramader, la
campanya que coneixem com a Cisa, Campanya integral de
sanejament ramader 2000. En aquest moment es duu sanejat
prop del 50% del vacum de llet i entorn d'un 40% de l'oví; estam
treballant molt fort des de l'Ibabsa per intentar que en el 2000
s'aconsegueixi el cent per cent, és el nostre repte i ho hem
d'aconseguir de cara a la declaració de les Illes com a zona
indemne, especialment pel que fa a la brucelAlosi i altres
malalties del bestiar, i per l'avantatge competitiva subsegüent
d'aquesta declaració. Evidentment la política agrària compta
amb dos instruments importants, Semilla i Ibabsa, que
mantendran els eixos de treball que han tengut i tenen a
l'actualitat; jo no els repetiré perquè crec que seria abusar del
vostre temps, a més ja va ser exposat, però de qualque manera
n'hem de fer un poquet d'esment. 

D'una banda, Semilla mantendrà les accions dins empreses
estratègiques per al sector; podem definir una per una, però les
actuacions que ha fet Semilla i fa Semilla dins diferents
empreses que s'han considerat estratègiques es mantendran
perquè creim que això és fonamental, i la prestació de serveis a
aquestes empreses. Es continuarà promovent la implantació de
noves tècniques i nous cultius, la compra de maquinària
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especialitzada i la cessió en lloguer d'aquesta maquinària i,
evidentment, un tema nou ja molt avançat és la intervenció
estratègica en el que respecte a l'escorxador de Ciutat de
Mallorca amb la constitució de la societat Carn Illa, que
entenem que serà un dels eixos de futur importantíssims en la
política de qualitat de la carn, en la política de qualitat
agroalimentària del Govern de les Illes Balears. Com sabeu el
Govern ha fet un gran esforç econòmic en colAlaboració amb
l'Ajuntament de Palma i en colAlaboració amb el sector i amb
empreses privades, que és l'empresa que gestionava
l'escorxador, i feim una opció per al reforçament d'aqueixa eina
fonamental lligada a les denominacions, marques de qualitat,
engreixadors comunitaris que estableixin un autèntic eix de
política ramadera a les Illes Balears. Evidentment s'ha de
continuar amb la campanya de productes fitosanitaris, de
llavors certificades i de suport al sector lleter a través del
subministrament d'alfals sec.

Pel que fa a Ibabsa es pretén una sèrie de millores concretes
en el laboratori, inversions, millorar el material tècnic que
propiciï que el laboratori continuï essent aquesta eina positiva
per al sector ramader de les Illes Balears, per dotar-lo
adequadament amb eines que li fan falta, i evidentment en el
que respecta a la producció i millora tots els grans eixos que
continuen i continuaran estructurant Ibabsa: pel que fa al boví
de llei, millora genètica, gestió tècnica de finques a Menorca,
control i prevenció de mamitis i millora de la qualitat de llet; i
amb l'oví pretenem iniciar una línia nova que serà l'inici d'un
programa de millora genètica específica per a la ramaderia ovina,
consideram que l'oví és un dels grans..., potser a vegades
estigui abandonat, a vegades en parlem poc, i els greus
problemes del vacum de llet ens ocupin molt de temps, però
consideram que l'oví, la dedicació a donar suport a la
importantíssima cabanya d'oví que tenim a les Illes serà un dels
eixos nous que volem reforçar de cara al futur, evidentment a
part de la participació en la qualificació de canals a l'escorxador
i la colAlaboració amb les ADS que vulguin fer una gestió
tècnica adequada.

M'he referit ja a la sanitat animal, per tant no em tornaré a
referir a sanitat, i ja pas, per acabar, a la Direcció General de
Pesca, que contempla tres eixos. Un és modernitzar el sector i
adaptar la seva capacitat als recursos que explota; segon,
millorar la comercialització i, tercer, orientar el sector cap a
activitats compatibles amb l'estratègia de conservació dels
recursos existents. Aquests eixos ens duen a la definició de
vuit programes, que els definiré breument. Un és el de
reestructuració de la flota; tenim una flota obsoleta amb una
mitja d'edat de 31,6 anys, necessitam per tant una flota més
moderna i competitiva per millorar les condicions de feina i de
seguretat dels pescadors i la rendibilitat del sector. Proposam
aplicar el programa Ifop, Instrument de finançament d'ordenació
pesquera 2000-2006, en tres línies; una és paralització definitiva,
i les altres són noves construccions i modernització de les
embarcacions actuals.

Un altre eix, un altre programa és el d'avaluació, protecció,
recuperació i seguiment de l'explotació dels recursos pesquers.
Hem de recuperar els caladors de la sobreexplotació i garantir
la sostenibilitat de l'activitat; per això volem dedicar recursos,

avaluar quina és la situació de les pesqueres i, a partir d'aquí,
poder prendre mesures eficaces, tant de reducció de l'esforç
pesquer, concretades en limitació de períodes d'activitat,
establiment de vedes temporals -com sabeu la del raor i la del
verderol s'han duit a terme amb un notable èxit, pendent de
quantificació però amb un notable èxit- i tot el tema de les talles
mínimes de captura i comercialització de les espècies sotmeses
a explotació. Les actuacions previstes són: estudis d'avaluació,
mesures de protecció, projectes de recuperació i colAlaboració
amb les confraries i federacions.

El tercer eix és millora del marc normatiu, diferents mesures
començant per l'aprovació del Pla de pesca i després altres
normatives pel que fa a la pesca d'arts menors i pesca de
llagosta. Un altre eix és la millora de la comercialització dels
productes de la pesca, que entenem que és estratègic, és
atorgar a les captures un major valor afegit potenciant el paper
de les confraries; per tant, volem aconseguir l'equilibri entre
l'oferta i la demanda, defensar el preu per als productors i
millorar la presentació i l'etiquetatge dels productes pesquers.
El programa de diversificació de l'activitat pesquera amb
mesures com l'impuls de l'aqüicultura i uns plans experimentals
concrets com són el peix salat de Formentera i l'estudi del
filetejat i fumat de llampuga, maire i altres espècies; el programa
d'ensenyances nauticopesqueres, que volem continuar fent els
cursos que facin possible l'expedició de targetes professionals,
així com altres cursos que pretenem fer en colAlaboració amb la
Conselleria de Treball. 

Un altre programa és el de les mesures mediambientals,
bàsicament entorn de l'eradicació i control de l'alga caulerpa
taxifolia, continuar amb les tasques de vigilància, control i
divulgació de les mesures, iniciar un programa d'eradicació amb
ions de coure, que creim que pot ser eficaç i tendrà pocs
impactes o nuls impactes mediambientals, i continuar
colAlaborant amb l'Administració central i amb la Conselleria de
Medi Ambient per avaluar els efectes de l'alga sobre les
praderies de fanerògames.  I per últim, i ja acab, el programa de
divulgació, que continuarem elaborant documents, dos
concrets; un serà sobre la pesca recreativa i un altre sobre les
reserves marines. Continuarem colAlaborant amb diferents
entitats financeres per editar els quaderns de pesca i s'està
treballant de cara a fer una exposició i un vídeo sobre la
posidònia oceànica i la divulgació del codi de conducta per a la
pesca responsable tant a les escoles com als diferents sectors
implicats en la pesca. 

Deman excuses perquè m'he allargat un poc, però..., i també
deman disculpes perquè és la primera vegada que comparesc
davant la Cambra i la complexitat d'aquesta àrea i la diversitat de
les actuacions fan difícil poder entrar en profunditat i d'una
manera suficient en cada un dels eixos i potser he hagut de fer
tan sols un esment molt genèric però que crec que sí que dóna
una visió de per allà on es mou i de per allà on es mourà la
conselleria de cara al pròxim futur. Evidentment tenim al
davant..., estam fent feina en l'elaboració dels pressuposts de
l'any vinent que permetran segurament, esper, un debat molt
més concret de les línies de l'exercici pròxim.

Gràcies.
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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. Si li pareix bé, el Grup Popular demanaria
deu minuts, ens bastarien.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Font. Se suspèn la sessió per deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

(...) la sessió. Per tal de formular les preguntes o
observacions, a continuació procedeix una intervenció dels
grups parlamentaris per un temps màxim de deu minuts, i
començarem pel Grup Parlamentari Popular, que ha estat l'autor
d'una de les dues iniciatives que discutim.

Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Molts d'anys, Sr. Conseller, molts d'anys, Sr. Director
General, perquè avui és Sant Mateu i tots dos fan festa.
Benvinguts el conseller i el seu equip, i el Grup Popular,
maldament ara aquí es digués en veu baixa que no seria potser
una compareixença com potser esperava el conseller, amb més
contundència per part d'aquest grup, jo sí que li vull dir que
molt a pesar nostre entenem que des de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca hem perdut un any. Vulguem o no aquest
acte d'avui, degut a iniciativa d'aquest grup del Partit Popular,
demostra, sobretot en el seu començament, que hem perdut un
any perquè vulguem o no hi ha un nou conseller i se'ns
expressa una continuïtat en les línies que jo no acab de creure,
jo crec que hi ha un canvi de línies però crec que hi ha un
respecte cap a l'exconseller, i davant això nosaltres l'hem
escoltat i lògicament, de l'exposició que ha fet vostè de totes les
seves àrees, tant de pesca com secretaries generals i les
distintes direccions que, vulguem o no, tenen a veure amb
l'agricultura, el desenvolupament i la participació de
cooperatives i associacions de productors, farem aquest
seguiment a aquests eixos que vostè ha marcat de cada línia al
llarg d'aquest any i de qualque forma veurem si aquesta
voluntat expressada avui aquí quedarà plasmada en els
pressuposts de l'any 2000.

Per altra part, les nostres preguntes, més que res, que li
podem fer, si vostè ens pot mirar d'explicar, anirien dirigides un
poquet una d'aquí i l'altra de per aquí deçà, és a dir, no entrarem
àrea per àrea. Com que coincidim, el Grup Popular, i es va
aprovar per part d'aquest parlament la passada legislatura quan
es varen aprovar les Directrius d'Ordenació del Territori, que
l'agricultura és un sector estratègica -en aquest tema coincidim
totalment i absoluta- per ser estratègic el que és bo és que
primer de tot hi hagi bon diàleg i, sobretot, que hi hagi capacitat

de connectar, i en lloc de començar per agricultura començaré
per pesca, i em sap greu que ara no hi hagi en aquest moment
el director general.

Li he de dir que si alguna cosa creim que està malament en
aquest moment és la comunicació entre la Direcció General de
Pesca, l'àrea de pesca de la conselleria, i el sector. Avui, ahir,
aquests dies, es manifesta la gent pel tema del preu del gasoil,
cosa que nosaltres en aquest sentit el que li puc dir és que
compartim la situació d'angoixa que pateix el sector, però aquí
a Balears aquest sector no tan sols es manifesta pels temes del
gasoil, i vostè ho sap, Sr. Conseller; vostè sap que hi ha una
mala relació, que el tarannà..., el millor, nosaltres l'únic que
podem fer és el que ens ha dit el sector, vostè sap perfectament
que tenim coneguts dins el sector, que hi ha una mala relació en
aquests moments amb la conselleria i ens agradaria, perquè
sabem que el seu tarannà és un tarannà conciliador, que aquest
tarannà es pogués reconduir i de qualque forma, quan arribin
moments com normatives que vostè ha exposat avui aquí, que
són importants perquè hi hagi un consens, realment aquest
tarannà hagi passat a una mesa de diàleg on es parli de futur i
de present, però també de futur per a aquest sector, i és el que
li diré de pesca.

També respecte a Menorca ens encantaria poder saber un
poc què passa amb aquell programa aprovat per unanimitat pel
Parlament balear dia 1 de febrer, el programa agroambiental per
a Menorca. A veure si vostè ens podria ampliar alguna cosa en
aquest sentit perquè no n'hem sentit referències. Jo supòs que
vostè ho engloba tot dins el que ens ha explicat dels programes
agroambientals, i conèixer un poquet quins són aquests
programes agroambientals, és a dir, quina és la línia. Aquí fa un
any, fa un any menys 14 dies, hi va haver tota una sèrie de
flaixos, d'idees, respecte a com millorar les rendes agràries.
Segurament, a part de la diversificació, la millor comercialització,
la difusió dels productes illencs, són part d'aquesta millora de
rendes agràries i vostès ho ha anomenat, però hi va haver un
moment donat en què es va parlar també de mesures
agroambientals per dinamitzar i millorar les rendes de distintes
explotacions. D'aquest assumpte és del que ens agradaria,
després de 365 dies, de qualque manera que es començàs a
concretar quins són aquests programes agroambientals, si són
programes que van vinculats a la reforma de la llei que vostè ha
dit d'agroturisme. Totes aquestes coses s'han anar -crec jo- ja
esbrinant perquè ha passat més d'un any i ens agradaria
començar a conèixer-les per poder aportar les nostres
preocupacions o, en tot cas, no compartir els seus
plantejaments.

També duim un any que es parla molt del tema dels ajuts a
la comercialització. Nosaltres sabem que el Govern i la
conselleria que vostè presideix, i altres com podria ser la
conselleria que també està en mans del seu partit, la
Vicepresidència econòmica, Comerç i Indústria, a l'hora de
comercialitzar topen amb una sèrie de qüestions que Europa no
permet pel tema del dumping, però ens agradaria començar a
saber de quina manera aquest govern, després de més de dotze
mesos, intentarà dur endavant aquestes ajudes per a
comercialització. Supòs que hi ha campanyes importants que
s'han fet, com la que (...) del plaer de la carn, però això no basta
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únicament i exclusivament al sector de transformació de
productes agrícoles.

També el fet d'aquestes tres qüestions que són el tema de
comercialit zació, el tema del Proagro ambiental de Menorca i el
tema que li volia comentar, a Menorca hi ha una gran discussió
o..., no hi ha gran discussió, però hi ha una confusió de qui és
que realment ha d'executar les feines de reutilització d'aigua
depurada per a rec, i hi ha tota una controvèrsia a veure si és
Agricultura, si és Medi Ambient. Nosaltres tenim clar que Medi
Ambient ha de dur, ha de fer tota la infraestructura fins al
moment que l'aixeta ja comença a ser de la Conselleria
d'Agricultura, però ens agradaria que el conseller d'Agricultura
de la comunitat autònoma de qualque forma posàs aquest tema
clar, i agafant aquesta part del tema d'aigües depurades, potser
això ja ho durem amb una altra iniciativa, però tots som
conscients que hi ha un grapat de cents de milions a Madrid
que, pel que tots sabem i anam veient, és una qüestió de
presentació de projectes i es poden perdre doblers de Madrid
ja d'una forma important per a la reutilització d'aigua. Creim que
aquestes coses valdria la pena que s'explicàs un poquet més a
veure fins on es vol arribar.

Per altra part, sobre el Programa de desenvolupament rural,
el PDR, nosaltres què li demanam, avui? És a dir, aquí vostè sap
que ja es va dir als pagesos que les inversions que anassin
fent, no sé si era a partir del 3 d'abril, de qualque forma les
podrien justificar perquè poguessin tenir l'ajut que marquin els
eixos del Pla de desenvolupament rural, en les línies que
després es marquin i amb les ordres que es facin o decrets, que
això no ho domin massa, però que realment el pagès pogués
tenir una subvenció del que hagi pogut fer de despesa en
noves tecnologies o en millora de l'explotació des del 3 d'abril
cap aquí. Vostè ha dit que en aquests moments hi ha una part
important, com la meitat, em pens, si no vaig equivocat, que ha
anomenat... -si em permet el president ho cercaré- ha dit que el
programa d'ajudes i els eixos de la nova PAC, els primers eixos
ja estan fets, i que a finals d'octubre hi haurà segurament
l'aprovació definitiva d'aquests eixos. A nosaltres ens agradaria
saber, d'aquests que ja estan fets, d'aquests eixos que ja se sap
que accepta la comissió, quins eixos són, és a dir..., i sobretot
quina prioritat i ajut donarà a aquests eixos, és a dir, aquí hi ha
una cosa molt important a saber: si continuam amb el tema
d'arranjament de xarxa de camins rurals, si continuam amb
electrificació...; jo ho dic per si continuam amb coses que s'han
començat que crec que són importants per al món rural, si
continuam amb ajuts per a noves tecnologies, si continuam
amb ajuts per a nova maquinària o estalvi de qüestió d'aigua
que crec que és important aquest eix, tema de reducció d'aigua
que potser també podria anar per aquí... Ens agradaria saber
aquests eixos que, d'acord, potser seran el doble a finals
d'octubre, quins són perquè, vulguem o no, el fet que cau un
programa operatiu i en comença un altre té aquest any, que jo
sé que és un any complicat, és a dir, jo crec que podríem agafar
força aquest darrer trimestre però veig que realment no
l'agafarem fins a mitjan any 2001, quan surti tot definitivament,
però sí que és bo que les persones que tenen una relació amb
el món rural, siguin del Govern o no siguin del Govern, puguin
anar comptant, facilitant, intentant dirigir la gent perquè les

ajudes aniran per aquí per optimitzar millor els seus poc
recursos propis que pugui tenir la pagesia.

Davant aquest assumpte, que ens agradaria que ens pogués
ampliar aquesta part que vostè diu que ja està aprovada, també
jo li voldria demanar, com a diputat per Mallorca, a veure si el
conseller d'Agricultura del Govern balear plantejarà la
transferència d'agricultura al Consell Insular de Mallorca. Crec
que és un tema important; és a dir, tots sabem que el Partit
Popular la va plantejar, el Consell de Mallorca la va rebutjar
perquè segons ells estava mal dotada, tot és respectable, però
ara que el mateix color polític que governava el Consell de
Mallorca la passada legislatura també governa en el Govern
balear, i venint sobretot d'un partit que és el partit que té la
competència en agricultura com és el PSM-Nacionalistes de
Mallorca, a veure si aquí es farà un esforç per part d'aquest
conseller perquè aquesta competència sigui gestionada per part
del Consell Insular de Mallorca.

I després, perquè supòs que el president en qualsevol
moment ja em dirà que m'he passat del temps, jo li voldria
demanar una sèrie de coses -si de cas a la rèplica, si he deixat
alguna cosa els meus companys m'ho recordaran- una sèrie de
coses que tenen a veure amb la sequera. Vostè sap que
efectivament s'ha pagat el Proalfa i s'ha pagat tard; s'ha pagat,
fantàstic, s'ha pagat, i vostè té uns compromisos, que jo crec
que això va ser un canvi en el moment que vostè va entrar de
conseller, de complir amb el pagament de les ajudes a la
sequera, ajudes que com se sap el que és zona 1, que agafa part
de Mallorca, Menorca i Eivissa, són 10.706 pessetes per
hectàrea; després la zona 2 són 18.309 i la zona 3 són 28.204. A
mi em diuen que hi ha un compromís que dins el que és..., dins
aquest mes, si no vaig equivocat, a final de mes es pagaria el
50% i després dins el primer trimestre de l'any 2001 es pagaria
l'altre 50%. Jo li deman si creu que realment això es podrà
complir, i també voldria que em constatàs si aquesta mesa de la
sequera, que estam d'acord que ha de ser el lloc, el punt on
s'han de discutir aquestes coses i que vostè lògicament ha dit
que això no està tancat, que continua obert, a veure si és vera
també que hi va haver un compromís perquè si les pluges no
tornaven, es podria reorientar encara més l'ajut als cerealistes
i als farratgers, perquè hi ha una qüestió important en aquests
moments: la gent ja ha tornat a sembrar, Déu faci que plogui!,
jo li garantesc, Sr. Conseller, que el Partit Popular vol que aquí
no hagi de posar més doblers perquè no plogui aquesta tardor,
d'això en pot estar ben segur i sé cert que sap que és així com
li dic, però sí que políticament ens toca fer el seguiment de, si
realment aquesta aigua no arribàs, si a allò que han sembrat
actualment, hi haurà ajudes o no hi haurà ajudes.

I després...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d'anar acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
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Sí, sí. Veu?, jo ja li deia, Sr. President, que en qualsevol
moment m'ho diria. Un minut i acab.

El que li volia dir és que hi ha una sèrie de coses que
m'agradaria també dir-li, que és el següent: Aquí es varen fer
grans projectes, o es varen dir grans projectes, i un d'ells era el
banc de terres. Vostè no ha dit res del banc de terres. Jo vaig dir
que això era un camelo; no és la paraula més adequada però la
repetesc perquè sé que consta en acta aquell dia i val més que
ho digui igualment, perquè jo no crec en el banc de terres per
comprar terres. Nosaltres creim en un banc de terres que
dissenyàrem la passada legislatura que és de lloguer de terres,
però no és que vulgui entrar en polèmica amb això. Però, com
està aquest tema?, que crec que és bo que la ciutadania, ja que
ho va llegir durant molt de temps, en parli.

Tema d'assegurances agràries. Per favor, Sr. Conseller, quan
hi ha hagut la calabruixada, quan hi ha hagut la sequera, a
vegades i tot s'ha donat la culpa als pagesos per no tenir
assegurat; pot ser i tot que qualque vegada hi hagi hagut
assegurança i la gent no l'hagi tengut. Què farem nosaltres, la
comunitat? Què faran vostès, que són els que governen,
perquè això no sigui així?

I acab dient només una cosa: Sr. Conseller, hem hagut
d'aguantar, el Partit Popular, a la sala de sessions d'aquesta
cambra, d'aquest parlament, que no es faria un Proagro i es va
fer, i es pagarà, i ja hem demanat quan; hem hagut d'aguantar
que no hi hauria cap mesura directa a les explotacions per la
sequera, Sr. Conseller, i al final hi haurà ajudes directes a la
sequera. Li deman: és possible encara reconduir les pèrdues de
la calabruixada, que el Sr. Sampol em va dir aquí que no hi
hauria ajudes a la sequera i que la calabruixada no en podia
tenir perquè Europa no deixava tenir ajudes directes a
l'hectàrea, ara una vegada que s'ha donat ajuda a la sequera?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per contestar té la paraula l'Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vostè a la seva intervenció ha
plantejat molts de temes i alguns d'ells importantíssims, i
intentarem en la mesura en què sigui possible donar resposta
o, almenys, comentar aquestes preocupacions que vostè ha
expressat.

Bé, jo crec que el fet que un conseller que és nou en
aquesta cambra digui que la política agrària de la conselleria i
del Govern és la política agrària de la conselleria i del Govern és
una cosa absolutament normal i expressió d'una evidència, i és
que hi ha una feina de planificació, hi ha una feina política, hi
ha uns acords polítics que sustenten aquest govern i que són
els que motiven l'existència d'una política agrària. Lògicament
el 2001 hi haurà un pressupost que variarà en relació al 2000, el

2002 i el 2003, i evidentment cada anualitat concreta aquesta
política d'una forma diferent. 

Però el que sí li vull dir és que jo no acab d'estar d'acord en
el fet que hem perdut un any; primer de tot perquè l'actuació de
la conselleria ha estat diversa en diferents terrenys. Bé és vera
que la sequera ha estat molt important a nivell pressupostari,
està claríssim, però s'ha actuat en molts altres terrenys. Jo en
tot cas la reflexió que faria és: i si en lloc de perdre un any
haguéssim perdut deu o vint anys?, si en lloc de perdre un any
realment la situació de la nostra agricultura avui, a les Illes
Balears, no fos producte d'un oblit?, que no vull entrar en un
creuament d'acusacions, de partits, de governs, no crec que
sigui això, però, i si haguéssim perdut deu o vint anys?, perquè
realment és cert que l'agricultura i la ramaderia a les Illes Balears
estan estructuralment amb uns problemes molt greus, estam
amb uns problemes contundents. No podem oblidar que la
població activa ocupada menor de 35 anys, crec recordar que
són 400 persones; estam parlant per tant d'una pèrdua de
població que ve de lluny, és antiga i està consolidada; població
agrària, població activa agrària.

Igualment podríem parlar dels problemes estructurals en el
sector pesquer. 

Per tant, jo crec que hem perdut molts d'anys, i desitjaria
que el Govern de les Illes Balears, amb independència dels
partits i amb independència dels governs específics, recuperàs
terreny, no?, que fos un corredor que comença a recuperar i
aconseguíssim arribar a la meta en condicions, perquè és
evident que és possible que hi hagi una agricultura, una
ramaderia important a les Illes Balears, lògicament no la de fa
cent anys o de fa vuitanta, però tenim models a societats
industrials, societats amb un sector terciari molt fort, que han
consolidat una agricultura de primer ordre, amb molts de
problemes, evidentment, però amb mesures molt eficaces. Jo
crec que ens giram a Europa, ens giram a Nord-Amèrica o fins
i tot a l'Estat espanyol a determinades comunitats autònomes
i la solidesa de les seves institucions, la projecció al llarg de
diferents legislatures de les seves polítiques ens fa..., crec que
ho he de dir, ens fa sentir un poquet d'enveja, perquè es
demostra que si hi ha dedicació i hi ha esforç hi pot haver una
política agrària que fins ara no hi ha estat a les Illes Balears, i el
gran repte d'aquest govern és aconseguir-ho.

El tema de la pesca és un dels temes que vostè ha plantejat;
és un tema, lògicament, de primera línia de l'actualitat. Jo crec
que ens hem trobat davant una divisió dins el sector pesquer
a Mallorca; no així a Menorca i a Eivissa, on la gent s'ha
mobilitzat per allò que la Federació espanyola de confraries de
pescadors s'ha mobilitzat, que són els preus del gasoil; en
canvi a l'illa de Mallorca hi ha hagut dos posicionaments: un
posicionament que ha cercat emproar la línia argumental de la
mobilització contra el Govern balear i ha donat poca
importància, fins i tot d'una manera pública, a l'increment de
preus del gasoil, i un altre sector absolutament majoritari dins
les confraries de pescadors de l'illa de Mallorca, pràcticament
del tot majoritari, que és avui a Madrid no per cap qüestió
política, sinó perquè és el Govern de Madrid que té el gruix de
competències en aquest tema, és a Madrid negociant amb el
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ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació i amb el Govern
central el tema del gasoil. Jo li puc assegurar que no crec que hi
hagi cap particular situació atribuïble a manca de diàleg, sinó
que en tot cas hi ha uns problemes d'altra índole i d'altra
circumstància que s'han expressat en aquesta mobilització, dins
els quals, evidentment, com a reflexió podríem veure també com
dins altres sectors, com és el sector dels transportistes i és el
sector dels agricultors, lamentablement també hi ha hagut
discrepàncies, discrepàncies en l'enfocament concret de la
mobilització, però entrar en valoracions del que fan els diferents
moviments associatius és una cosa que aquest conseller en
aquests moments vol evitar.

S'observen unes discrepàncies en el sector agrari, en el
sector pesquer, que no hi haurien de ser en benefici de fer front
comú en tots aquells temes que s'hagin de plantejar davant el
Govern balear o davant el Govern central. En aquest cas era
obvi que el tema del gasoil és competència, igual que a França,
que a Itàlia, que a Bèlgica i que arreu d'Europa, perquè no és
tampoc una cosa de l'Estat espanyol, és competència
substacialment de l’Estat central i sembla que qualsevol altra
actuació o maniobra d’intervenció política en aquesta
mobilització és absolutament desencertada.

Evidentment, a Menorca hi ha un programa ambiental o
agroambiental que em passa el director general el detall, no ho
recordava, són unes primes de 27.000 pessetes hectàrea, com
una mesura de protecció del paisatge, per tant dins les mesures
agroambientals, a la qual el Govern de les Illes Balears té previst
i, hi destina 200 milions de pessetes, per tant no depèn del
Govern balear l’execució d’aquest programa, però està pendent
de l’aprovació per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, evidentment primer de la Comissió Europea i
subsegüentment del Ministeri per a la seva execució, ja que és
un programa ambiental que no està tampoc dins el programa
regional.

Els ajuts a la comercialització, evidentment, plantegen molt s
problemes dins la normativa comunitària, però crec que una
p olítica agrària ha de ser una política de suport a la bona
comercialització dels productes, amb això crec que coincidim
totalment. Aquesta conselleria durant aquesta legislatura ha fet
algunes coses concretes que potser no s’hagin posat de relleu,
hi ha hagut una actuació específica per a la comercialització
dels cítrics, un ordre, no record el mes potser era el mes de
febrer o març, és a dir a principi d’any, adreçada a fer possible
una bona comercialització, donant suport a diferents
associacions que s’hi han acollit, de productors de cítrics.

  Però, evidentment el tema de cítrics enguany ha estat
afectat per uns preus molts baixos, i tot i això aquesta mesura
ha estat positiva però no hem aconseguit l’efecte que ha tingut
la caiguda dels preus dels cítrics. En aquest sentit el Govern
balear està treballant seriosament de cara a millorar les
estructures de comercialització del sector dels cítrics, i jo ho
lligaria a la política de qualitat, hi hauria d’haver una marca de
qualitat de la taronja, de les nostres taronges, hi hauria d’haver
una identificació i evidentment hi hauria d’haver una indústria
que a través de sucs elaborats, sucs de taronja o d’altres

produccions frutícoles donàs una bona sortida i una bona
comercialització a la nostra fruita i la diversificàs. 

El tema de la reutilització d’aigües depurades és fonamental,
jo crec que  haurà de ser els propers anys un eix del nostre
govern, i sí que vull aprofitar l’avinentesa per aportar una
informació de què segurament vostès no poden disposar
perquè és molt recent, que és que la comissió de seguiment del
protocol firmat entre el Govern balear i el Govern central ja fa
temps, fa uns dies ja ha concretat una proposta de pla
plurianual d’inversions 2000-2008, que contempla una inversió
de 4.000 milions per part de l’Estat i una inversió de 1.000
milions per part de la comunitat autònoma, aquestes inversions
estan definides com a millores de bases de xarxes de reg, de
cara a fer possible l’aprofit ament agrícola a municipis com
Palma, el Prat de Sant Jordi, Sóller, Inca, Capdepera, Artà,
Muro, Felanitx, Es Mercadal, Ciutadella, Es Castell, Sant Joan
de Labritja, Eivissa, Formentera, Sa Pobla, Algaida, Lloseta,
etcètera, per tant, estam davant un bloc d’actuacions que en la
seva execució crec que permetrà posar en regadiu una bona
quantitat d’hectàrees a través de l’ús d’aigües depurades. No
ha estat aturat en cap moment per la manca de projectes sinó
per la necessitat de concretar aquests plans que finalment s’ha
fet i ara evidentment haurem d’anar fent les passes per fer
possible la realització de les inversions.

 Quant al Pla de desenvolupament rural, hem estat pendents
en tot moment, és a dir la política de la conselleria ha estat
esperar l’aprovació de la Unió Europea del Pla de
desenvolupament rural a fi d’evitar errors grossos, que
haguéssim pogut centrar el línies que després la Unió Europea
hagués desestimat i ens hagués provocat greus problemes. El
Pla de desenvolupament rural dins el marc de la normativa
europea, el tenc aquí quantificat en euros, però per no perdre’m
dins aquestes quantificacions, em limitaré als eixos, clar, també
no voldria...,  jo ho he dit abans, crec que hi hauria d’haver, per
part de vostès, un coneixement exhaustiu i el compromís de la
conselleria és proporcionar-los la informació a fi de poder
debatre aquests aspectes, i jo ara tan sols podria esmentar
temes, i n’hi ha molts, perquè hi ha molts d’eixos i cada eix té
diferents mesures, però vostè ha fet referència al tema
mediambiental de les agroambientals i són les més importants
de les mesures d’acompanyament i les que hem pogut concretar
són: espècies vegetals en risc d’erosió genètica, racionalització
de productes químics per a les explotacions en agricultura
integrada i agricultura ecològica, la lluita contra l’erosió en
concret a favor de la protecció de l’entorn de l’olivera,
manteniment de races autòctones, protecció del paisatge i lluita
contra incendis que està molt acotada geogràficament a l’illa de
Menorca, a l’illa d’Eivissa i a la zona de Sóller, a la Serra de
Tramuntana de Mallorca.

Però evidentment, parlar del Pla de desenvolupament rural,
seria parlar de moltes més coses. El programa horitzontal, com
vostès saben va ser aprovat fa poc pel Govern central, per tant
ara en poc dies ja es duran a terme les reunions entre les dues
administracions per concretar-ho i els diferents aspectes del
programa regional són a la seva disposició, però són bastant
complexos. Sí que hi ha una línia que té relació amb  el medi
ambient, i com que vostè hi ha fet especial referència, és dins
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l’eix de foment i de conservació de recursos naturals la línia que
preveu finançar actuacions per la conservació del paisatges i la
lluita contra l’erosió dins el programa regional, diferent del que
hem parlat que contempla la rehabilitació de marjades i paret
seca, que és un tema que anteriorment havia estat inclòs dins
el 5b, crec, la construcció de barreres tradicionals, la
rehabilitació de pous, sínies i barraques de roter, tancaments
fets amb tècniques tradicionals i fins i tot, preveu la possibilitat
de finançar les associacions de defensa vegetal i les
associacions de defensa sanitària per contractar tècnics
especialistes en campanyes fitosanitàries i zoosanitàries.

Realment és molt divers el programa de desenvolupament
regional i per tant el deix aquí, i vostè també m’ha demanat
sobre la transferència, si considerava la conselleria que s’ha de
transferir la competència en agricultura al Consell Insular de
Mallorca, bé jo li respondre molt breument dient que aquesta
conselleria no pretén fer altra cosa que allò que marca el pacte
de govern establert, el que coneixem com a Pacte de Progrés,
signat pels partits que sustenten aquest acord polític que
defineix quines han de ser les transferències que des d’aquesta
iniciativa política de foment del pes dels consells insulars es
pretén dur a terme.

Quant als temes de sequera, evidentment el compromís de
la conselleria el complim, és a dir ja s’ha començat a pagar, no
la totalitat, però es pot dir que fa dies, tan sols dies, s’han
començat ja a pagar els primer expedients de subministrament
d’aliment als ramaders i evidentment estan en tramitació els
expedients dels conreus herbacis que es concreten en dos
pagaments, un a efectuar enguany i l’altre a començament de
l’any que ve. La taula de la sequera va ser explícita, hi ha un
acord de la taula de la sequera, i és que l’important és que els
ramaders tenguin l’aliment que necessiten. I va ser una manera
crec positiva, crec que ha donat una gran seguretat al sector i
al govern, el nostre compromís no és d’una quantitat, és que
mentre perdurin els efectes de la sequera hem de fer possible
que els ramaders tenguin els aliments que necessitin, per tant
si això continua haurem de prorrogar la durada de les línies i així
ja està establert en els acords per fer possible que ningú no
pateixi, que ningú no hagi de deixar l’activitat agrària o
ramadera per causa de la sequera. Creim que donar confiança al
sector és uns dels grans objectius de la nostra política, és a dir,
no dir si això ve o no ve, si ho lleven, si ho posen, sinó donar
confiança que hi ha una voluntat de que passi el que passi es
mantendrà el suport al sector.

El tema de banc de terres és un tema molt complex que
evidentment respon a una necessitat, que és que els agricultors
joves disposin de terres, i jo record que als debats a què vostè
ha fet referència es va parlar de lloguer de terres, i es va parlar
també d’intentar utilitzar aquest patrimoni agrari de la comunitat
per començar a treballar en aquest projecte, al qual no
renunciam, però evidentment la conselleria ha de començar
passa rera passa, i evidentment jo crec que en aquests moments
la cosa passa per aquests eixos que crec que ja varen ser
debatuts i d’alguna manera la conselleria ja en va fer referència
i va fer esment en els termes a què m’he referit.

Les assegurances agràries ens preocupen molt, ens
preocupen molt i preocupen al sector, ens trobam també amb
una normativa que també ens encotilla com sempre a les Illes
Balears, que és l’estimació de la rendibilitat tan baixa, i per tant
no compensa a l’actualitat, no compensa els agricultors a
acollir-se a aquest règim d’assegurances, vull fer constar
perquè així em consta que la Comissió d’Assegurances
Agràries,  en diferents ocasions, ja ha expressat això, i s’ha
dirigit als organismes de l’Administració central demanant una
revisió d’aquests criteris, de moment sense èxit, però ho
continuarem fent.

I per acabar, crec que en el tema d’ajuts directes a què vostè
fa referència, ens movem en un marc que és el que hi ha, que és
el marc de la política agrària  comuna, és a dir, possiblement
poques activitats econòmiques estiguin tan marcades, tan
encotillades com l’agrària, de fet, el gruix del pressupost de la
comunitat en bona part es dedica a regular els mercats i a
determinar la política agrària, i la normativa és realment rígida,
és a dir, no tenim el marge d’autonomia i d’autogovern que en
altres sectors podríem tenir, i no el tenen a cap altra
administració, ni autonòmica ni central, moltes de vegades. Per
tant dins aquest marc, nosaltres hem tingut un aferratall que ha
estat el tema de les circumstàncies excepcionals provocades per
fets meteorològics adversos, evidentment aquesta línia que
permet ajudes d’Estat en aquesta direcció, trobar aquest
sustent argumental i aquest sustent jurídic, ens ha permès tirar
endavant aquesta política, evidentment en altres aspectes, això
no és tan fàcil, ni és acceptat per la Unió Europea, evidentment
la voluntat d’aquesta administració autonòmica, acceptant el
seu paper és treballar, perquè les explotacions agràries,
sobretot evidentment les regides per agricultors professionals...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):  

Ja acab, que crec que és un poc el nostre compromís, és a
dir, hem de fer una opció perquè l’agricultura professional,
respectant l’agricultura a temps parcial i d’altres formes
d’agricultura, sobrevisqui, però la nostra tasca prioritària és
mantenir i reforçar aquesta agricultura professional que tenim
a les Illes. Per tant, hem d’arribar a acords amb les explotacions
que han d’implicar ajuts de l’Administració, això és evident,
perquè les condicions del mercat moltes vegades no
garanteixen la rendibilitat, per tant l’Administració dins aquest
marc de suport a l’activitat professional agrària, i podríem dir
evidentment i pesquera, hem de cercar formes de contractes i de
compromisos en la línia d’anteriors acords d’aquest Parlament
i d’un debat que crec que no és nou en aquesta cambra, però
que jo tampoc no conec en la profunditat que jo voldria, però
el conec de qualque manera, és mantenir aquest suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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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:

Molt bé. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Gràcies, conseller, per haver contestat a les preguntes
plantejades i començaré tal vegada pel penúltim tema que ha
tocat que ha estat la sequera. Nosaltres, el Partit Popular estam
d’acord en la feina constructiva i a donar confiança al sector
sequer, però li ho dic i consta als diaris de sessions que això és
el que aquest grup de diputats i diputades durant sis mesos
vàrem intentar fer veure al Govern i a la conselleria, és a dir, si
en alguna cosa no hi ha hagut demagògia en cap moment ni és
en les pèrdues que hi havia, i la necessitat de generar aquesta
confiança i sobretot en l’alimentació, jo crec que això li ha de
donar, conseller, la confiança que aquest grup de l’oposició,
que lògicament ha de fer oposició i fiscalitzar la seva labor en
aquests temes que són estratègics i vitals com és el món rural,
no ha fet en cap moment cap posicionament perquè realment hi
hagués més renou del que hi va arribar a haver, perquè al final,
si ho mira, el que està fent la conselleria és en gran mesura el
que proposàvem des d’aquest grup, ja sé que hi ha un
problema important que és el dels doblers, i li ho anunciï ara,
l’estrenyi al Sr. Mesquida, perquè vostè desgraciadament no ha
pogut, quan dic vostè, dic la conselleria, no ha pogut durant
aquest any, tirar programes que eren importantíssims perquè ha
hagut de fer  moviments de doblers cap a la prioritat que ha
estat la sequera. És el moment, Sr. Conseller, que el món rural
vegi enguany aquest increment de doblers important perquè,
vulguem o no duim un any de retard, perquè part d’algunes
coses les hem hagut d’emprar per la sequera i haguessin estat
desenvolupades per a altres programes.

Una qüestió que m’agradaria que m’aclarís, jo no entraré en
cada cosa que m’ha contestat, perquè no perdríem agilitat i
informació, respecte de les denominacions d’origen, quin criteri
seguirà el Govern en relació amb les denominacions d’origen de
vi de Mallorca? En farà una, dues o més? Ens agradaria saber-
ho. I un tema que també ens agradaria saber, quina política durà
el Govern amb el tema del preu que pagaran els ramaders per als
sacrificis a cada illa? És a dir, quina política es durà? La política
dels costs de mercat o si realment se’n durà una altra. 

També de les aigües depurades que ara n’ha rallat, li volia
demanar, vostè ha parlat de noves hectàrees de regadiu, això
serà la política?, o també  serà estalvi d’aigua de pou per emprar
aigua depurada?. 

El tema de les assegurances, li agraïm moltíssim que hagi dit,
o jo personalment li agraesc moltíssim que hagi dit, que és ver
que als agricultors mallorquins, menorquins, eivissencs, en
molts de casos no els compensa aquesta assegurança, li ho
agraesc, ho he intentat explicar durant nou mesos, perquè em
deien que amb el tema de la calabruixada per què no havien fet
l’assegurança, perquè no compensa, i això són coses que qui
no trepitja els terrossos a vegades no entén. 

Després també  li volem plantejar un tema que és el següent;
vostè diu que tal vegada..., i jo crec que ho ha fet d’una forma

molt intelAligent i molt institucional, quan jo li deia que havien
perdut un any, i vostè es demanava si n’havíem perdut de u  o
quinze, jo li puc garantir és que en la feina feta durant aquests
deu o quinze anys, encara tenim agricultura perquè no
dependrà tan sols del que es pugui perdre o del que es pugui
guanyar del que faci la conselleria, hi ha massa aspectes
exteriors, de com va el món que ens canvien moltes coses, i més
encara si un vol perdre temps dins el que és la política agrària
comunitària, més encara se’n tem que el sector als estats
europeus cada vegada serà més petit, el que és el PIB agrícola.

Després, en  el  tema de sucs de taronges, nosaltres hi
estaríem d’acord, sabem que això és un tema de posar doblers
cada any, perquè no hi ha producció després, és a dir, això són
les incongruències que a vegades té l’agricultura, és a dir,
sobren taronges, però després quan avalues muntar una
indústria de sucs, resulta que després no hi ha taronges
suficients per tenir sucs suficients per poder comercialitzar,
però en aquest tema si vostè el tira endavant, nosaltres estaríem
al seu costat.

I, per acabar, una qüestió que té a veure amb l’aigua, Sr.
Conseller, vostè ha dit, ha parlat de les aigües depurades, i ha
anunciat un programa molt important, prop de 4.000 milions per
part del Govern central i 1.000 milions de recursos propis de la
comunitat,  és el camí que nosaltres creim que s’ha de seguir, i
es veu perfectament que el Govern central està implicat amb les
Balears en aquest sentit. Però hi ha una altra qüestió, i jo no em
vull ficar dins una altra àrea que no és la seva, però sí que li
anunciï, i tal vegada aquesta ja és un poquet, si no he intentat
ser localista, intentaré ser un  poc localista en aquesta darrera
intervenció, i no tan sols del municipi on jo puc haver nascut,
sinó de tota la zona nord de Mallorca, agafant Muro, Sa Pobla,
Búger, Campanet..., vostè sap que hi ha hagut una política per
part d’aquest govern al final de la primavera principi d’estiu
que s’han posat en marxa una sèrie de dessaladores a una sèrie
de llocs de Mallorca. Resulta que a la zona que no s’ha posat
cap dessaladora, és la zona Nord de Mallorca, vostè sap que
l’aigua que es consumeix a Alcúdia i es consumeix a Pollença,
Platja de Muro i Ca’n Picafort són de dos aqüífers molt
importants que ahir mateix em va cridar el director general de
Recursos Hídrics dient que la Marineta funcionaria dos o tres
dies. Jo crec que quan em crida el director general ho fa perquè
sap que estimam aquest tema de l’aigua, jo li dic una cosa, li
anuncii un tema important, dins el tema de l’agricultura
integrada, part de l’ecològica, la integrada, tal vegada molta
gent no sap exactament que és, però el que és evident és que
hem de tirar menys fitosanitaris, menys pesticides, hem
d’abonar millor perquè tenim el subsòl en perill, jo li dic que hi
ha un problema molt greu, si no es fa descansar l’aqüífer del
que diuen Sa Pobla- Inca, Inca-Sa Pobla, que el de la Marineta
és un altre totalment distint, que al final quan arriba a l’Albufera
si que s’ajunten, i amb la Font de Sant Joan tot s’arriba a
mesclar, tenim un perill important de salinitat, ho dic perquè
esforços importants de noves produccions, de millora de
tecnologia, de noves promocions comercials, de res no ens
serviran, de res no ens serviran si no som capaços d’aturar el
tema de salinització marina que està sofrint la zona nord-est
dels termes de Sa Pobla i de Muro. Per això, el que pugui vostè
fer, ja sé que no li pertoca a vostè, però el que pugui vostè fer
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perquè aquests pagesos i pageses que vostè sap que són de
dedicació al cent per cent, tot tenen un valor, jo estic d’acord
amb les seves darreres paraules, s’han de cuidar els que fan
feina a temps parcial, etcètera, però el que és bàsic és ajudar a
aquesta gent que encara ho arrisca tot a l’agricultura, alguna
vegada parl amb qualque amic meu i no sé com ho fan, ja és per
amor, crec jo, que ens podríem veure afectats si enguany es
mantengués un any de sequera, Déu faci que no sigui així, que
segons quines produccions que ja no es poden fer, tema de
llegums, ja no se’n pot fer cap aquí, el grau de salinitat creix,
podrien passar coses grosses, hi havia el tema de la reutilització
que li parlava per una part i vostè ha anomenat un dels
projectes, he vist que Muro, Sa Pobla hi entra, tal vegada es
pot fer alguna cosa, però per l’altra part jo crec que l’aqüífer no
es fa descansar dos o tres anys o aminorar, perquè jo sé que
l’aigua l’hem de menester, és a dir, no estaré en contra que la
indústria turística no pugui continuar fent feina, de cap manera,
però si no es pot aminorar un poc estam en un risc molt
important, i estam afectant una zona que en el PIB aporta una
part important, del PIB de Balears en el tema agrícola.

Moltíssimes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font, per tancar la qüestió té la paraula l’Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè): 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo li puc assegurar que en
aquests mesos que he estat conseller, seguiré un poquet
recordant les paraules de Joan Mayol, he trobat, he vist, he
conegut més, coneixia, però no en la profunditat que el tracte
diari et dóna, he conegut que hi ha gent molt preparada,
tècnics, pagesos, associacions, pescadors, i que hi ha feina feta
important en diferents èpoques, en diferents etapes, i que ha fet
possible que el que hi ha, hi sigui, per tant, crec que a pesar
que sovint parlam en negatiu, i ens pareix que el sector està
molt malament, i és veritat, per moltes circumstàncies
estructurals, a vegades i conjunturals, és cert que s’ha fet feina,
el que passa és que potser, i jo crec que aquesta feina s’ha de
valorar i respectar molt, però potser l’agricultura no s’ha situat
al lloc estratègic que té, és a dir, potser els diferents plans
estratègics, propostes, i per tant els conseqüents pressuposts
que hi ha haguts, que és en definitiva allà on això es concreta
han deixat molt a un segon lloc aquesta funció de l’agricultura
social, econòmica, mediambiental, i jo crec que això hem
d’aconseguir que variï. I a l’agricultura li hem de donar la
importància que té pel manteniment del turisme, pel
manteniment de la indústria, no parlem de la indústria
agroalimentària, però pel manteniment de la indústria, pel
manteniment de l’equilibri territorial i mediambiental. Jo crec
que hem de recuperar terreny i avançar-ne perquè això és
possible i hem de confiar que s’aconseguirà.

Els acords que hi ha hagut a la sequera, jo crec que són
producte de la voluntat del sector i la voluntat de
l’Administració de tirar endavant el carro, i de treure’l i que els

agricultors i ramaders vegin dins un conjunt de mesures de
suport que facin possible que el sector no es desfés en un
moment excepcional, que jo crec que a vegades no reflexionam
p rou, és a dir, circumstàncies com les que hem viscut, i que es
varen precipitar aquesta primavera i aquest estiu, primer de tot
ningú no les podia preveure, i després no havien passat a la
història contemporània d’aquestes illes, i encara estan passant,
per tant estam vivint un moment absolutament excepcional, que
ha fet necessàries unes mesures que certament són
excepcionals, i que expressen la voluntat del Govern de les Illes
Balears de jugar fort pel manteniment de l’activitat agrària. Jo
crec que això difícilment és qüestionable.

Pel que respecta a les denominacions d’origen de vi, que
supòs que és el tema específic a què vostè es referia, aquí és un
debat que jo crec que hem de tractar amb molta de prudència,
perquè hi ha diferents colAlectius, diferents punts de vista,
diferents sectors, diferents enfocaments, uns que enfoquen
més el tema de varietats autòctones, altres amb una altra classe
de gestió varietal, per tant això ho hem de respectar i crec que
de bell nou hem d’anar a una gestió concertada amb aquestes
parts, estimant fets nous com pugui ser l’existència d’una
denominació d’origen “Catalunya”, és un fet nou, interessant
que hem d’estudiar i conèixer al mateix temps que sobreviuen
altres denominacions d’origen específiques com és Penedès,
Priorat, etcètera, però que sí que hem de considerar aquesta
experiència que és dóna a Catalunya, i potser es donarà a altres
comunitats autònomes que val la pena estudiar.

Evidentment, la nostra actuació en el tema de Carnilla és la
mateixa que el tema de la sequera, és a dir, actuar amb un
intervencionisme que ja voldríem que no fos necessari, però
que els fets ens hi condueixen, si volem mantenir aquest sector,
aquest equilibri social, econòmic, mediambiental, etcètera de
què hem parlat, i hem hagut d’actuar evidentment per  què?
Perquè els ramaders puguin trobar una infraestructura
adequada i a un preu suportable per continuar endavant la seva
activitat. Per tant li puc assegurar que les consideracions
socials i sobretot l’única, la Conselleria d’Agricultura, el tema
fonamental de la seva intervenció en aquesta actuació ha estat
fer possible que els ramaders puguin sacrificar en bones
condicions de qualitat i a un preu assequible el bestiar.

El tema de les aigües depurades, li puc assegurar que la
conselleria pel que a nosaltres ens respecta, i jo evidentment
evitaré en el debat general de la política hidràulica, que crec
que, a més a aquestes hores seria molt llarg, però el que li puc
assegurar és que per part d’aquesta conselleria consideram que
els regs agrícoles s’han de prioritzar, és a dir, és un element
important, el que passa és que evidentment en el mateix moment
hem d’impulsar polítiques, vostè crec que les coneix, les
actuacions que estan fent per millorar l’eficàcia i l’eficiència del
reg a diferents llocs a fi de posar en marxa maneres no tan
agressives i que tenguin molt més atenció a la conservació dels
recursos, per tant l’agricultura com la resta dels sectors no pot
quedar al marge de la situació d’emergència que estam vivint,
en tema hídric, de la situació greu que encara s’està donant, ja
voldríem que plogués, però evidentment ens trobam en una
situació de caràcter estructural, que ja no depèn fins i tot de les
pròximes pluges, sinó que ja està consolidada, per tant
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l’agricultura haurà de prendre mesures, haurem de prendre
mesures, conjuntament amb el sector, per millorar l’eficàcia i
l’eficiència del rec, valorant la importància del manteniment
d’aquests recs, sigui amb aigües normals o amb aigües
depurades.

Quant a les aigües depurades tenim aquest tema positiu
d’aquest pla d’inversions, i puc dir que a Sa Pobla hi ha, a
l’aqüífer tan delicat des del punt de vista agrícola de Sa Pobla,
Muro i Sa Marineta, hi ha prevista una inversió de 110 milions
a Sa Pobla, una inversió a Muro de 131 milions per fer possibles
els aprofitaments agrícoles que és el que a nosaltres ens afecta
i que treballarem en aquest sentit. Tant de bo que aquest
aqüífer pogués descansar, tant de bo que es trobin solucions
i mesures dins l’àmbit d’una política hídrica global, no just
aquest, sinó els altres, podríem parlar dels aqüífers de Campos,
de l’aqüífer del pla de Sant Jordi que evidentment es troben
amb altres circumstàncies i amb altres problemàtiques, però que
hem d’aconseguir preservar.

Quant al tema del suc de taronja, no és una actuació
d’aquesta conselleria, és una actuació del conjunt del Govern
perquè evidentment s’hi han d’implicar altres conselleries, amb
actuacions de caràcter molt transversal, i pel que fa a aquesta
conselleria veim una cosa positiva, tot i que evidentment si no
hi ha una producció suficient és problemàtic, però el que sí és
cert és que les hectàrees dedicades al conreu de taronja han
augmentat moltíssim, d’aquelles taronges circumscrites
substancialment a la vall de Sóller avui, la vall de Sóller és una
part molt petita de la producció de taronja a les Illes Balears, per
tant potser sí que hi hagi volum dins una adequada gestió
empresarial per fer un producte transformat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor conseller. Altres grups que vulguin
intervenir? Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la senyora Vadell. 

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, senyor president. Quasi quasi la meva
intervenció serà per donar la benvinguda al nou conseller a
aquesta comissió i per agrair també la presència dels seus
assessors i del seu directors generals que ja havien tengut
l’ocasió de poder venir al llarg d’aquesta any passat. 

Crec que amb aquestes intervencions del senyor conseller
ha quedat prou clara i prou explicada, amb detall, fins i tot al
detall, la política que durà a terme en matèria d’agricultura i
pesca la conselleria, ha tengut ocasió el senyor conseller
d’explicar, d’una manera molt gràfica, totes aquelles qüestions
que teníem pensat plantejar-li. Jo en destacaria la voluntat
global de la potenciació de l’agricultura i sobretot del diàleg.
Ens ha cridat l’atenció el tema de voler descentralitzar, quant a
la potenciació de les cambres agràries, ja que l’acostament de
l’Administració al sector agrari, donar facilitats als pagesos
perquè puguin tramitar les ajudes a perquè puguin tenir

informació tan prop de casa seva com sigui possible, llavors
facilita molt les coses, ja que sabem que aquest sector
professional moltes vegades té dificultats per poder-se
desplaçar a les administracions i per poder tramitar els seus
papers. També crec que s’ha donat una passa important quant
a la participació del sector en les decisions, ja que s’han posat
en marxa diferents meses de negociació i de debat, crec que això
és molt positiu, ja que de vegades quan hi ha una distància
important entre els organismes que prenen decisions i els que
les han d’acatar, llavors de vegades hi sol haver mals entesos
i és el que provoca la desestabilització d’aquest sector.

Per tant, la nostra enhorabona al senyor conseller pel seu
talant i per la seva capacitat de diàleg i l’animam que continuï
en aquesta línia ja que el sector agrari i pesquer val la pena que
el Govern hi dediqui els esforços i el temps suficient com per
dur endavant una política agrària que garanteixi la permanència
i tota la supervivència d’aquest sector. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del grup parlamentari té
la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, senyor president. Breument, sobretot tenint en
compte l’hora que és, però també perquè tampoc no hi ha
discrepàncies en les línies mestres que ha marcat el senyor
conseller que permetin entrar en un debat sobre la política
agrària que es planteja el Govern. En qualsevol cas, donar-li la
benvinguda a la seva primera compareixença com a conseller en
aquest Parlament i començar dient, senyor conseller, que
aquest portaveu no comparteix que s’hagi perdut un any en
política agrària en el Govern de les Illes Balears, més que res
perquè és evident que quan un cotxe marxa marxa enrera a una
velocitat considerable, abans de posar-lo a caminar cap
endavant, hem d’aconseguir aturar-lo. Crec que si vostè i el seu
antecessor a la conselleria han aconseguit començar o posar les
bases que permetin començar a aturar aquest cotxe que va
marxa enrere, ja és un any, sense cap dubte, ben aprofitat, i
esperam que a poc a poc comenci a caminar cap endavant.

Valoram igualment que vostè la gran importància del
caràcter multifuncional d’aquest sector en els aspectes
econòmics, socials i mediambientals, la qual cosa fa que es
converteixi en un sector estratègic per a la nostra societat,
segurament no per la rendibilitat en si del sector, però molt
especialment per la importància social que té aquest sector,
cosa que entenem nosaltres que la societat hauria de reconèixer
i valorar la importància d’aquest caràcter estratègic del sector
i que fos la societat en el seu conjunt, des d’aquest
reconeixement, la que fes tots els esforços a través de les
institucions implicades per aconseguir mantenir i millorar
l’activitat en el món rural de les nostres illes.

Resumint, les línies mestres que ha plantejat vostè,
compartim la necessitat de millorar les rendes,  per la via de



262 ECONOMIA / Núm. 17 / 21 de setembre del 2000

 

millorar la comercialització i la qualitat dels productes a fi de
valoritzar els productes del camp i, per suposat també, donam
suport a la idea de la formació i de la incorporació de població
jove, juntament amb la millora d’infraestructures de serveis
perquè és l’única manera de garantir el futur del sector.
Nosaltres pensem que és possible, a més tenim les condicions,
tenim el mercat, per tant es tracta de superar els problemes que
s’han produït fins ara, on aquest sector s’ha anat debilitant
reiteradament per haver de competir amb altres sectors molt més
poderosos de la nostra economia, com és el sector terciari, cosa
que entenem que no han de competir, sinó que es
complementen i que s’han de complementar, i aquí potser hi ha
el repte o un dels reptes de la seu conselleria.

M’havia apuntat també fer-li una observació sobre un dels
principals problemes que té l’agricultura avui per avui, el
problema de l’aigua, sobretot en un any de sequera com el que
hem tengut, ha sort it al debat, en qualsevol cas insistir, perquè
jo conec més la realitat divisa, és un dels temes que més
preocupen els pagesos, el problema de l’aigua, tant pel que fa
a la necessitat de preservar el recurs, com de millorar o de fer
que sigui possible, perquè quasi quasi partim de zero, una
adequada reutilització per a les aigües depurades. No pot ser
que un sector que té els problemes que té, que des de les
institucions l’estan mimant en el possible perquè és mantengui,
després tenguin problemes els agricultors professionals per
mantenir les concessions d’explotació d’aigües subterrànies si
se’ls assequen els pous, i això avui passa, és una qüestió que
s’ha de resoldre, els agricultors professionals han de tenir la
garantia de tenir mantingudes les dotacions d’aigua subterrània
i s’ha de millorar, tal com ha exposat vostè, la reutilització de les
aigües depurades.

Simplement, acabar donant suport al plantejament fet, els
compartim al cent per cent,  i demanar-li que tingui present a les
seves polítiques que la nostra comunitat està formada per
quatre illes que tenen realitats diferents i que de vegades una
determinada línia política beneficia o es pot aprofitar millor a
una realitat que no una altra i que, per tant, és necessari
contemplar des d’una visió global de les problemàtiques que
tenen cadascuna de les illes, solucions també específiques o de
vegades concretes per cadascuna d’elles.

Moltes gràcies, senyor conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor Tur. Per contestar, té la paraula l’Honorable
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Gràcies, senyors diputats. Voldria agrair a la portaveu del
PSM-Entesa Nacionalista, la seva reflexió i la seva aportació,
evidentment aquests són els dos eixos, són els eixos
importants, la potenciació de l’agricultura i del diàleg, i jo crec
que és una necessitat absoluta de la política agrària perquè en
la mesura, abans ens hi hem referit, està tan marcada per un
conjunt de directrius d’abast supra comunitat autònoma, obliga

a una exercici permanent d’adequar aquestes normatives,
d’intentar trobar camins que sempre han d’ésser específics,
sempre de ser propis nostres, que ens donin futur a l’activitat.
Les delegacions locals i comarcals és un tema importantíssim
que hem d’acostar als pagesos, ramaders i pescadors, a l’illa de
Mallorca, evidentment les illes de Menorca i Eivissa això estat
transferit, a l’illa de Menorca hi ha molta feina per fer, comptam
amb diverses oficines, que s’ha començat enguany a una tasca
de millora del seu equipament informàtic i ara treballen per
coordinar i donar suport i perquè hi hagi un any una
informació. Repetesc, moltes gràcies, i intentarem dur endavant,
cosa ja de per si bastant complexa, aquest conjunt de línies que
la conselleria des de principi de legislatura es va dotar, i que
hem de continuar executant.

Pel que fa el portaveu del grup socialista, també agrair-li les
seves paraules d’identificació amb les propostes que s’han fet,
certament s’han posat les bases, unes bases importants, crec
que el conseller Joan Mayol va construir una proposta, va
articular una proposta molt vàlida, és per això que jo en
diferents ocasions al llarg d’aquesta compareixença m’he referit
que el plantejament ja hi és, és aquest, i és ver que és una tasca
de tots aconseguir el reconeixement social a l’activitat
professional d’aquestes persones, homes i dones, que treballen
en aquests sectors, moltes vegades amb poc reconeixement
social, de fet poques famílies hi ha que valorin que els seus fills
continuïn la tasca que de vegades ve de generacions de treball
al sector pesquer o al sector l’erari, i això ho hem d’aconseguir
amb un compromís a tota la societat i de tots els grups polítics.
Per tant, aquí hem de treballar molt.

Pel que fa al tema de l’aigua, compartim absolutament el seu
plantejament, i ja ens hi hem referit amb anterioritat, hi ha un
programa ambiciós, la seva execució obligarà a un gran esforç
administratiu i pressupostari i serà tasca d’aquesta conselleria
en el que li pertoca fer possible execució d’aquests projectes
que estan ja esbossats. Si en tenim de nous molt millor, però el
que avui tenim estès, la roba estesa que hi ha és prou
consistent com per plantejar a la nostra administració un gran
esforç d’agilitat, d’eficàcia, de renovació i d’imaginació en les
formes de gestió perquè aquest conjunt de projectes i aquest
pla plurianual i aquests milions de despesa compromesa,
realment obliguen a un gran esforç.

I, per últim, crec que vostè com poques persones pot
conèixer, avui per avui, aquesta dimensió pluirinsular de
l’agricultura a les Illes Balears, ho dic perquè vostè gestiona
una àrea que a l’illa d’Eivissa té una importància molt gran, però
evidentment dins un context no gens fàcil, i jo, la meva petita
aproximació a les illes d’Eivissa, de Menorca i de Formentera
m’ha fet veure, li he de dir la veritat, que m’ha afectat, m’ha
afectar, primerament, a l’illa de Menorca veure la gran
sensibilitat social, la gran preocupació que hi ha per mantenir
el seu equilibri econòmic, jo crec que tenim a Menorca que una
gent extraordinària que mereix tot el nostre suport. I a l’illa
d’Eivissa, veure que, a pesar del desenvolupament urbanístic,
turístic, hi ha gent que treballa, crec que el senyor Font s’hi ha
referit, d’una manera vocacional, dins el sector agrari i està
tirant endavant projectes absolutament innovadors i avançats
fins i tot dins el marc de les associacions i cooperatives de les
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illes Pitiüses, a mi em fa veure amb esperança el futur de la
nostra agricultura, i sobretot fer molt de cas de la seva
advertència i consideració que som quatre illes i que la política
agrària no es pot fer sense tenir en compte que cada una d’elles
és diferent.

Moltes gràcies al conjunt de portaveus i agrair-los les seves
aportacions i, a la vegada, les seves consideracions que han
estat positives de cara al pla d’actuació futura de la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor conseller. Una vegada esgotat
l’ordre del dia, només queda agrair la presència de l’Honorable
Sr. Conseller d’Agricultura, Sr. Mateu Morro, del director
general de Desenvolupament Rural, Sr. Mateu Ginard, de la
directora general d’Agricultura, Sra. Margalida Estelrich, i una
estoneta del director general de Pesca, Sr. Enric Massutí. No
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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