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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d'avui i, en primer lloc, demanaria si hi
ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Jaume Font.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Gaspar Oliver.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí en substitució de Sofía Hernanz.

EL SR. PONS I PONS:

Tirso Pons en substitució de Miquel Gascón.

I.1) Compareixences RGE núm. 4145/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, i 4229/00, sol·licitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre les actuacions
iniciades per la Conselleria d'Agricultura per lluitar i
eradicar la malaltia anomenada  llengua blava que afecta la
cabana ramadera de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al debat del punt únic de l'ordre del dia, relatiu
a les compareixences 4145, presentada per quatre diputats
membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, i 4229, sol·licitada pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant la qual es demana la compareixença del
conseller d'Agricultura i Pesca. Ambdues propostes són perquè
informi sobre les actuacions iniciades per la Conselleria
d'Agricultura per lluitar i eradicar la malaltia anomenada  llengua
blava que afecta la cabana ramadera de les Illes Balears.

Si no hi ha cap inconvenient, per part de la comissió,
aquestes  compareixences es debatrien conjuntament, ja que
tracten del mateix assumpte.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Agrair, una vegada més, l'oportunitat de poder
comparèixer per poder informar de tot allò que estigui al nostre
abast i coneixença, relatiu a la situació del brot epizoòtic de
llengua blava a les Illes Balears i les seves conseqüències,
possible desenvolupament i mesures econòmiques, sobre el
sector ramader en general a les Illes Balears.

Crec que és important informar, parlar, debatre, però també
crec que hauria de fer una apel·lació al bon criteri en tot allò que
siguin valoracions d'aquest tema, per les tremendes
conseqüències  econòmiques que pot tenir sobre les
explotacions. Allò que és objectiu és indubtable, però és cert
que hi ha estats d'opinió, sobretot entre els consumidors, que
s'han d'aclarir, i és important, entre tots, fer un esforç, dient
clarament que la llengua blava és una malaltia que afecta, es
desenvolupa a les nostres latituds tan sols dins l'oví, encara
que en són sensibles i portadors el boví i el caprí, els
remugants en general, que no té cap conseqüència sobre la
persona humana, aquesta malaltia i, per descomptat insistir una
i mil vegades que la carn que es distribueix, que es ven, que es
comercialitza és una carn plenament garantida per múltiples
controls  sanitaris, veterinaris, des de l'explotació fins al
consumidor final que en garanteixen la seva bona garantia i
qualitat; i, a més a més, una vegada més, rompre una llança a
favor dels mens, els bens, els anyells i els xots i d'altres noms
que la nostra llengua dóna a l'oví, per la seva qualitat, la seva
frescor i les seves característiques.

Primer de tot, si els sembla, podem fer una petita cronologia
dels  esdeveniments, després parlar un poc de les mesures
preses des del primer moment, passaríem després a explicar un
poquet la campanya de vacunació, amb tot això els aportaré
totes  les dades que són a les meves mans sobre aquest tema,
i després parlaria un poc del tema econòmic, si els sembla.

Bé, quant a aquesta cronologia, la primera comunicació que
es va tenir per part d'un ramader i dels manescals de les ADS de
la comarca de Llevant que existia un procés patològic en els
mens amb  una simptomatologia inespecífica que, en un primer
moment, a judici dels tècnics de l'ADS es relacionaven amb una
possible intoxicació alimentària, va ser dia 29 de setembre.
Aquest mateix dia, dos manescals oficials  del Servei de Sanitat
Animal es personaren i veren quatre explotacions dels
municipis de Capdepera i Son Servera, i es va fer una enquesta
epidemiològica i una inspecció clínica d'aquestes explotacions,
es veren els símptomes que presentaven aquests animals i a
causa dels símptomes que es veien, es varen immobilitzar el
mateix dia 29 aquestes quatre explotacions, com he dit, de
Capdepera i Son Servera.

Dia 2 d'octubre es varen recollir mostres de sang, sèrum i
vísceres que es varen remetre al laboratori nacional de
referència per fer-ne analítica i poder veure quin tipus de
malaltia era, es varen comunicar als serveis veterinaris oficials
de Menorca i Eivissa aquests casos clínics a fi que prenguessin
les mesures de vigilància oportunes En aquests moments, els
serveis veterinaris oficials de Menorca i Eivissa no tenien
coneixement de cap procés similar, però davant la comunicació
feta des de Mallorca, es varen dur a terme investigacions.

Dia 3 d'octubre, els  serveis veterinaris oficials de Menorca,
després de contactar amb  els manescals de l'illa, comunicaren
al Servei de Sanitat Animal que a certes explotacions dels
municipis de Sant Lluís i Maó existia un procés patològic que
els  clínics relacionaven amb enterotozènies. S'ha de dir que a
l'illa de Menorca, les circumstàncies de la ramaderia ovina són
diferents de les de Mallorca, després en parlarem, però no té la
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mateixa  significació l'oví a Mallorca i Menorca i, per
descomptat, el boví tampoc.

Aquest mateix dia es feren cridades telefòniques a tots els
ramaders d'oví de la comarca de Manacor, individuals, una per
una, se'ls va informar de la situació, se'ls va aconsellar mantenir
tancat, guardat el bestiar, i se'ls va facilitar un telèfon de
contacte perquè comunicassin qualsevol incidència. Això es va
avisar a tots els ramaders de la comarca de Manacor pel motiu
que els municipis on s'havien localitzat aquelles
simptomatologies eren Capdepera i, posteriorment, Artà, Son
Servera i Sant Llorenç.

També es varen remetre als manescals d'ADS i als serveis
veterinaris  oficials les instruccions per actuar en cas d'animals
malalts i la necessitat  d'immobilitzar tot el bestiar boví, oví,
caprí i porcí existent a les explotacions afectades.

A partir d'aquest moment, ja existeixen converses amb els
Serveis  de Sanitat Animal o sanitat veterinària del Mapa, del
ministeri, i se l'informa de la presència d'aquests símptomes
inespecífics de la zona del llevant mallorquí i de l'illa de
Menorca, i de la remesa al laboratori de referència, de les
mostres per a les oportunes analítiques.

Dia 4 d'octubre es continuen prenent mostres a Mallorca i
a Menorca, en aquests moments hi ha un problema greu de
transport, a causa dels problemes de les vagues que s'havien
produït amb motiu dels preus dels carburants que afecten
d'alguna manera la tramesa d'aquestes mostres al laboratori de
referència, tot i que es van fent algunes vegades amb dificultats
i d'altres vegades amb més dificultats. Per això es resol que una
persona des de Mallorca es traslladi a l'aeroport i directament
depositi en mà al laboratori de referència les mostres, això dia 4
d'octubre.

Es continuen prenent les mesures adoptades els dies
anteriors i dia 5 d'octubre es tenen els resultats no oficials, però
la informació que aquelles proves analítiques podien indicar
una probable presència de llengua blava. Encara no tenim la
comunicació dels resultats, però el contacte amb el laboratori
ens fa pensar que pot ser llengua blava.

Per tot això i a causa de l'evolució de la malaltia, la comunitat
autònoma comunica oficialment al ministeri la sospita de
llengua blava a les illes de Mallorca i Menorca i l'adopció de les
mesures cautelars que marca el Reial Decret 650 del 1994, de 15
d'abril, a l'article 4.

A partir d'aquí es comença el rastreig de les partides
d'animals que han sortit des de la comunitat autònoma, des de
1 de juny del 2000, amb destinació a d'altres comunitats
autònomes de l'Estat i a d'altres estats membres. La informació
recollida pels nostres serveis es remet immediatament al
ministeri, a fi que es puguin controlar i seguir aquests animals
que des de dia 1 de juny havien sortit de les Illes Balears.

També s'inicia una línia de col·laboració amb la Guàrdia Civil
per controlar i no permetre la sortida d'animals de Mallorca i
Menorca, de les espècies sensibles, i s'habilita, mitjançant

resolució amb caràcter extraordinari, per donar suport als
serveis  veterinaris i per poder actuar a les explotacions
afectades i col·laborar amb tasques de l'administració, als
manescals  de les ADS d'oví contractats, no funcionaris, als
manescals  contractats per la conselleria per d'altres campanyes
de sanejament no funcionaris, a través de l'empresa pública
Ibabsa.

Dia 6 d'octubre, davant la sospita, es decideixen adoptar
preventivament totes les mesures que es contemplen a l'article
5 del Reial Decret 650/1994, es prohibeixen els moviments per
vida de totes les espècies ramaderes a les illes de Mallorca i
Menorca, excepte dels èquids que poden circular sempre que
hagin aplicat mesures de desinsectació sobre vehicles i animals.

També dia 6 d'octubre s'informen els batles i els
representants  del sector de les actuacions preses i de les
mesures adoptades i se'ls demana la seva col·laboració perquè
informin els ramaders de les línies telefòniques que de dilluns
a diumenge i de les 8 del matí a les 10 del vespre, ha habilitat la
conselleria per a qualsevol comunicació de símptomes al
bestiar. També es contacta amb la Conselleria de Medi Ambient
per posar en marxa mesures de lluita contra el vector que, com
vostès  saben, és un moscard del gènere culicoide que transmet
aquest virus de la llengua blava.

També es treballa amb la Conselleria de Sanitat per
determinar el sistema de comunicació quan es produeixin
trameses de ramat a escorxadors i la posada en marxa als
escorxadors de sistemes de desinsectació i desinfecció efectius.

Dia 7 d'octubre, amb una ordre del conseller d'Agricultura
i Pesca, es prohibeix la sortida d'animals de les espècie
sensibles amb destinació a la resta de l'Estat -vaig abreujant
perquè se'ns pot fer molt llarg-, i mitjançant resolució de la
directora general d'Agricultura es dicten instruccions per al
trasllat d'animals  als escorxadors de la comunitat autònoma i es
prohibeix la utilització del butlletí de trasllat a escorxadors, és a
dir una autovia destinada exclusivament a sacrifici.

Dia 8 d'octubre s'informa la Guàrdia Civil de la immobilització
i se sol·licita que s'extremin les mesures de vigilància sobre els
moviments de ramat a la comarca de Manacor i a tota l'illa de
Menorca.

Dia 9 d'octubre, la conselleria es reuneix amb el ministeri i
conjuntament se supervisen, amb  l'aprovació del ministeri i la
felicitació del ministeri a les mesures preses i, de qualque
manera, es coordina amb  el ministeri l'actuació futura. Aquest
mateix dia, dia 9, el ministeri remet a la conselleria el butlletí
diagnòstic del laboratori en el qual es confirma l'existència de
llengua blava.

A partir d'aquest moment, que ja s'ha confirmat mitjançant
aquesta analítica, s'estableixen les zones de protecció i
vigilància de Mallorca i Menorca, a Menorca s'estableix, com a
zona de protecció tota l'illa, per raons òbvies, de distàncies a
l'illa, i a Mallorca s'estableixen tres zones de protecció que
bàsicament són la comarca ramadera de Manacor i els municipis
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afectats, de vigilància, que es un perímetre en torn d'aquesta
zona de protecció, i la zona lliure.

Dia 9, per tant, es produeix la comprovació analítica de la
llengua blava, i dia 10 es remet al ministeri la declaració oficial
de l'existència de llengua blava al territori de la comunitat
autònoma, conforme a l'annex II del Reial Decret 2459/1996, de
2 de desembre.

Ara ja tan sols m'aturaré en alguns fets molt significatius,
perquè, si no, no tendrem temps d'entrar en tot aquest tema.

Dia 12 d'octubre, a petició del Consell Insular de Menorca,
el conseller d'Agricultura, tenint en compte que el principal
recurs ramader d'aquelles illes és el vacú, i tenint en compte les
circumstàncies de la llengua blava a l'illa de Menorca, dicta una
ordre de sacrifici de tots els ovins de les explotacions afectades
de l'illa de Menorca que exceptua els ovins de raça autòctona
amb perill d'extinció amb els quals es considera que s'han de
prendre d'altres mesures a fi de preservar la importantíssim
patrimoni genètic de la raça menorquina.

Divendres 13 d'octubre, davant la situació climàtica i
geogràfica de les Illes, davant les notícies que tenim de la
malaltia i el marc normatiu i legislatiu i el treball que s'ha fet amb
autoritats i experts del ministeri i de la Unió Europea, es
decideix, efectuades les consultes oportunes, sol·licitar la
vacunació de tots els efectius ovins de les illes de Mallorca i de
Menorca.

Després, qualsevol aclariment que vulguin sobre zones de
protecció i zones de vigilància són a la seva disposició. Ara els
deixarem transitòriament, i diríem que la campanya de vacunació
es va començar ara fa dues setmanes, la vacunació obeeix a un
programa de treball molt extens que es fa amb un nivell
important d'eficàcia. Els diré que en aquest moment hi estan
treballant 38 manescals i 39 auxiliars a l'illa de Mallorca i que, a
partir de dilluns, hi haurà 40 grups de treball de camp, formats
per 40 manescals, a més a més, amb 4 coordinadors i als serveis
centrals hi ha 4 manescals més que coordinen l'execució de tot
aquest operatiu.

No fa falta dir que a l'illa de Menorca la vacunació és molt
més fàcil, el nombre de caps de bestiar és molt més reduït, i en
aquests moments és ja propera la seva finalització, queda una
petita part d'ovelles pendent de vacunar, però ja s'està acabant
la vacunació a l'illa.

A l'illa de Mallorca tenim en torn de 50.000 animals
vacunats, un nivell important dels municipis afectats està
vacunat i esperam, perquè a mesura que es va treballant, els
equips van agafant més experiència i la col·laboració dels
ajuntaments es va concretant, hi ha molta col·laboració dels
ajuntaments per localitzar les explotacions, per recollir els
animals i per facilitar les tasques de maneig de les guardes per
dur a terme la vacunació. Per tant esperam, no podem dir dies,
es fa impossible, s'ha parlat d'un mes, jo no m'atreviria a
comprometre'm en un mes, perquè pot ser més, i s'ha de tenir en
compte que hi ha petites explotacions amb ovelles males de
replegar, fins i tot males de localitzar a les explotacions, i això,

sobretot en parlar de la serra de Tramuntana de Mallorca o
d'altres llocs, pot dur el seu temps.

En tot cas, sí dir-los que la vacunació afectarà el cent per
cent del bestiar oví de Mallorca i que creim que és la mesura
científicament més adequada davant aquesta situació. Com
vostès saben, la vacunació es fa amb el serotipus 2, que és el
recomanat pel comitè de la Unió Europea i el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació; el motiu d'haver fet aquesta
vacunació amb serotipus 2 és que és el serotipus de totes les
regions afectades per llengua blava que ens envolten, per tant
el tant per cent estimat es troba en torn del 99% i, en tot cas, si
fos un altre serotipus, que això no ho sabrem fins que el
laboratori de la Unió Europea de referència, que és un laboratori
de la Gran Bretanya, ens ho comuniqui, poden passar moltes
setmanes i, evidentment, s'hagués fet molt més difícil tractar la
malaltia.

A partir del moment que es vacuni, ..., la importància de
vacunar ràpidament és que com més aviat desapareixin els
casos clínics, més aviat desapareixerà la prohibició o el
tancament d'exportar animals vius de les nostres illes, per tant
és important vacunar aviat i vacunar la totalitat de la cabana
ramadera. El plantejament és vacunar tots els ovins de les
quatre illes, creim que és important també vacunar els ovins de
l'illa d'Eivissa, perquè així es garantirà, seria molt negatiu que en
una passa posterior ens aparegués un brot a l'illa d'Eivissa i que
fes molt de mal, no just a l'illa d'Eivissa, sinó al conjunt de la
cabana ramadera de les Illes Balears.

També crec que fa falta explicar per què a l'illa de Menorca
es va adoptar una mesura diferent que a la de Mallorca en
relació als animals afectats. Hem de pensar que a l'illa de
Menorca el boví lleter amb 23.184 caps és un sector fonamental
de l'economia agrària i ramadera de l'illa de Menorca, el boví no
desenvolupa la malaltia però n'és una espècie sensible, per tant,
de qualque manera s'ha tractat de preservar al màxim la
integritat de la cabana de vacú de l'illa de Menorca. D'altra
banda, l'oví a Menorca té un pes molt menor al de l'illa de
Mallorca i d'altra banda, les característiques del contagi a
Menorca li han donat una extensió molt superior a l'illa de
Mallorca, pràcticament, a excepció feta del municipi d'es
Mercadal, la resta de municipis han estat afectats, per tant es va
considera oportuna aquesta solució en ordre al conjunt de la
cabana ramadera de l'illa de Menorca, garantint, evidentment,
les mesures indemnitzatòries i econòmiques que facin falta per
restablir, amb la major rapidesa també, la cabana d'oví a
Menorca.

A l'illa de Mallorca, la malaltia es va donar a una zona amb
poc vacú, amb una extensió que s'ha pogut situar, i per ara,
toquem fusta, no s'ha expansionat excessivament, on, per
contra, els ovins són molt importants, més de 100.000 a la
comarca de Manacor, i a l'illa de Menorca en torn de 150.000,
per tant creim que la diferenciació de les mesures està
justificada en ordre a la diferent difusió de la malaltia i antiguitat
de la difusió en el territori i al caràcter de la ramaderia a les dues
illes.
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Dir-los també que quant a municipis afectats i quant a
animals afectats, a l'illa de Menorca, ja els ho he dit, ha afectat
tots  els municipis a excepció d'es Mercadal, amb unes 11
explotacions que representen el 21% del total de les
explotacions menorquines. Els animals morts són 839 i els
animals sacrificats són 4.023. A l'illa de Menorca.

I a l'illa de Mallorca, en aquests moments els municipis són
els  que hem dit, és a dir Artà i la zona de Manacor i alguns
municipis  al sud d'aquesta zona, com és Felanitx, Santanyí i
Campos, amb molt pocs casos, i això ens dóna un total de 339
explotacions afectades que a la zona afectada hi ha 1.335
explotacions, no a l'illa de Mallorca, sinó a la zona afectada, i les
explotacions afectades, per tant, són el 2,29% de la zona, de la
zona afectada. Els animals morts són 1.022, i els sacrificats són
2.877. Són xifres de Menorca i de Mallorca.

Com saben, a Eivissa va existir una sospita, es va fer una
analítica, es va comprovar que no era llengua blava, es va
sacrificar la guarda d'una manera preventiva abans de tenir la
comprovació, amb una mesura que en aquell moment es va
creure oportuna i de seguretat, i l'illa d'Eivissa està, de moment,
sense presència de llengua blava.

Segurament podria entrar en molts més temes tècnics, però
m'aturaré aquí, tan sols dir que pensam que el vacú i el caprí
mantenen la virèmia en torn d'un mes o 40 dies, dades,
evidentment, totes que poden ser objecte de qüestió i de debat,
perquè hi ha moltes llengües blaves al món, com saben hi ha
Estats Units que té la presència de llengua blava des de fa
molts d'anys a diferents estats del seu territori, per exemple, per
tant hi ha diferents serotipus i diferents comportaments.
Pensam que si això és així, d'altra banda, a l'Estat espanyol, la
llengua blava va existir a principis dels anys seixanta a
Extremadura i a d'altres regions, no és una malaltia
desconeguda, pensam, per tant, que el vacú manté les virèmies
en torn d'un mes o 40 dies, igualment el caprí, això ha estat un
element tranquil·litzador quant a les mesures a prendre dins les
explotacions de vacú, perquè, de moment, no consta l'existència
de vacunes per al vacú i per al caprí.

Per tant, quant al vacú la línia adoptada és emprendre, tan
bon punt s'hagi acabat la vacunació a l'illa de Mallorca, tal i
com marquen les normatives, quinze dies després, emprendre
les serologies que ens permetin conèixer l'estat del vacú.
Aquestes  serologies es tendran en 48 hores a través dels
laboratoris de referència estatals, ja s'ha parlat amb el ministeri
i podem fixar en torn de 48 hores des de les mostres a tenir els
resultats de les analítiques.

A l'illa de Menorca, la intenció és començar d'immediat les
serologies, d'entrada perquè s'estan acabant de vacunar les
ovelles, els bens, i començar a fer les serologies en ordre a
poder fer, com més aviat millor, la sortida de vedells cap als
engreixadors de l'illa de Mallorca. En principi, la línia de treball
és fer les serologies dels animals que han de sortir, dels animals
que, com vostès saben, no hi he entrat abans, perquè ara ja
entram en conseqüències econòmiques i de futur, l'illa de
Menorca té una important exportació de vedells vius a
engreixadors de la Península i de Mallorca, per tant es tracta de,

com més aviat millor, permetre aquesta sortida, s'han fet
contactes  amb els engreixadors de Mallorca que necessiten
l'arribada d'aquests animals, per a la seva planificació i per al
seu bon funcionament, i es preveu fer una serologia dels
animals  que han de sortir a fi de poder permetre tot d'una que
els animals  negatius puguin ja venir cap a Mallorca, a efectes
del seu engreix.

En aquest moment jo separaria les conseqüències
econòmiques en dos grans mons, en dos grans aspectes. Un és
el de les mesures indemnitzadores i compensadores, i després
les mesures de política ramadera als efectes de garantir la
viabilitat del sector.

En matèria indemnitzadora vostès varen llegir a la premsa
que el ministeri va proposar dins la conferència sectorial del
passat dilluns una bestreta de 100 milions de pessetes per al
tema de la llengua blava en general, i de les converses que
mantinguérem amb el ministeri es dedueix que hi haurà dues
disposicions normatives: una ordre o un decret que farà el
ministeri i un ordre que farà la comunitat autònoma. El ministeri
treballa en aquesta disposició, que establirà els animals que
s’han d’indemnitzar i les quanties d’aquests animals, i la
comunitat autònoma concretarà o tornarà a establir aquestes
quanties i aquests ajuts integren diferents aspectes particulars
com puguin ser els  anyells, com puguin ser els avortaments a
conseqüència de la vacunació, i altres consideracions que es
creguin necessàries per mantenir al mínim les pèrdues que es
puguin produir a les explotacions.

A mi se’m fa difícil parlar de quantitats. En tot cas sí que he
de dir que a diferència d’altres disposició serà el cent per cent
dels valors de mercat, no el 75%, com habitualment es fa, i que
a nivell indicatiu, entorn del que el ministeri es mou això pot
anar entorn de les 13.000 pessetes per unitat depenent de
l’edat; evidentment els  animals vells no serà aquesta quantia,
potser aquests animals serà entorn de 8.000, però entre 13 i
8.000 pessetes depenent de les edats dels animals sacrificats.
Això quant al que està en aquest moment damunt la taula.

Amb tot això, dir-los que la voluntat de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca és consensuar amb el sector les mesures
indemnitzadores oportunes. Per exemple, els animals morts, no
els  animals sacrificats, els animals morts, que és diferent, volem
que siguin indemnitzats, i evidentment volem consensuar amb
el sector a fi que es produeixi una unitat de criteri en les
mesures que s’adoptin. És a dir, els puc assegurar que la
resolució final que s’adoptarà serà aquella que les associacions
professionals agràries, les cooperatives, les associacions de
ramaders, el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes
Balears i, evidentment, en aquest sentit qualsevol aportació
serà considerada, ens duguin a concloure.

Jo crec que el tema indemnitzador en aquests moments és
un tema menor, és un tema que pot ser preocupant, però una
vegada s’han establert unes bases sobre la idea de consens és
un tema menor, és un tema que una vegada articulades
aquestes  mesures, assegurant la seva agilitat i cobrament ràpid,
ens trobarem davant un problema molt més greu per al sector,
que és el tema de mercat i el tema de futur. Aquests sí que són
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uns temes importants i molt més difícils. En aquests moments
el que s’ha fet és començar a fer una feina amb el sector, la
setmana passada es varen tenir reunions a Mallorca i a
Menorca, a Menorca es va reunir el Consell Agrari insular, a
Mallorca es va tenir una reunió amb associacions ramaderes, es
continuaran aquesta setmana a Mallorca i a Menorca a fi de
veure si la setmana que ve podem arribar ja a conclusions més
definides a nivell interinsular. 

S’han llançat diferents idees. El problema de Menorca és
molt específic i molt diferenciat; a Menorca hi ha un problema
urgent que és assegurar la viabilitat de la renda agrària
menorquina assegurant la sortida d’aquests vedells que sortien
cap a l’exterior. Aquí hi ha una línia que és Mallorca, els
engreixadors de Mallorca que puguin rebre aquests animals.
Però a Menorca s’està fent feina des de l’Administració i des
del sector amb una altra idea que és difícil, jo simplement
n’inform, sense poder anar més enllà, que és la possibilitat de
crear engreixadors a l’illa de Menorca que de qualque manera
puguin millorar la comercialització de la carn dins Menorca i cap
a fora de Menorca. Els he de dir que Menorca presenta un
dinamisme important a nivell empresarial i crec que s’estan
treballant en aquest moment diferents iniciatives que amb el
suport de l’Administració no són gens menyspreables perquè
són mesures de futur, són mesures que no just permetran
tractar un problema immediat, sinó treballar pel futur, que, com
vostès  saben, sempre té tantes dificultats, de la nostra
ramaderia. Evidentment hi ha un problema de futur, que és
poder treure una carn de vacum, de boví, d’oví i de porcí de
qualitat, identificada, i que permeti una valorització del
producte. Potser, dels grans problemes i dels grans mals, en
surtin coses que ens siguin bones per al futur, o ens permetin
accelerar processos que existien, que existeixen, però que per
ventura ara puguem cremar etapes. Per tant jo crec que a
Menorca és treure animals vius per a engreix cap a Mallorca,
engreixadors conjuntament amb el sector, així com altres
mesures que es puguin emprendre.

A l’illa de Mallorca el mateix: engreixadors, que n’hi ha, a
Mallorca n’hi ha. A Menorca el problema dels engreixadors,
com poden veure, és un problema de costs per dur-hi l’aliment,
i costs de l’exportació de la carn. A Mallorca el problema no és
tan greu però també hi és; hi ha engreixadors, aquests
engreixadors s’han de potenciar, s’ha de veure si se n’han de
crear més. Aquí hi ha la possibilitat de crear engreixadors
comunitaris en règim cooperatiu, i això especialment per a la
carn de vacum, que necessita suport. I en el que respecte a
l’oví, a Mallorca teníem un fet els darrers anys molt positiu, que
era l’exportació d’uns 4 o 5.000 mens cap a la península. Això
ara quedarà congelat i el que s’està plantejant el sector és
l’exportació de carn cap a la península. S’està fent feina i jo
esper que prest puguem tenir conclusions sobre la viabilitat i
forma d’aquesta exportació de carn, que de qualque manera
permetrà alenar el nostre mercat, que es podria trobar saturat.

Després ja s’ha començat a fer feina en dos temes
específics. Un és en l’hostaleria, que ara és un tema que no està
madur però és un tema que pot donar alguns fruits, és a dir,
compromisos concrets de l’hostaleria de cara a augmentar el
consum de carn d’oví a Mallorca i a Menorca, i evidentment a

Eivissa, en conjunt a les Illes Balears, i també amb les grans
superfícies comercials s’han començat a fer contactes -que jo
esper que fructifiquin en pròximes setmanes- de cara a millorar
la plataforma de venda de la nostra producció càrnica i utilitzar
determinades xarxes de distribució a la península per donar
sortida a la nostra carn.

Evidentment el tema clau és recuperar el mercat. Les
darreres setmanes pareix que, una vegada passat el primer
efecte informatiu, s’ha començat a notar una certa millora, en
concret a grans superfícies i a carnisseries, del consum, però
encara a uns nivells molt inferiors als  que existien abans de les
primeres notícies d’aquesta malaltia.

I crec que en línies generals això és el que jo els havia
d’informar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Nosaltres demanaríem que bastarien deu minuts de
suspensió; si els altres grups en volen més...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Se suspèn la sessió per deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc intervendrà el Grup Parlamentari Popular per
ser l’autor d’una de les iniciatives. Per tant, té la paraula el
diputat Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. 

Bé, jo crec que abans de començar hem de tenir clar tots o
tenim clar tots que aquí parlam, més que de qüestions
tècniques, de qüestions polítiques i que de cap de les maneres
no es posa en dubte la professionalitat, l’esforç, la dedicació i
la feina que han fet els veterinaris, els tècnics i els funcionaris
de la Conselleria d’Agricultura, i que evidentment s’ha de ser
prudent, com deia el conseller, a l’hora de dir segons quines
coses es diuen perquè es pot crear alarmisme. Però jo voldria
també dir una cosa abans de res, vull dir que la intervenció que
faci des del Partit Popular, evidentment pot ser crítica, però es
fa des de l’interès que tenim en poder aportar idees o
col·laborar perquè aquesta nova crisi del nostre sector es pugui
eradicar el més pres possible i que sigui d’una manera
definitiva.

Però, miri, Sr. Conseller, jo trob una sèrie de qüestions que
ens han de fer reflexionar. Crec que durant el temps que s’ha
anat produint aquesta malaltia s’ha actuat, o s’ha causat certa
desinformació, i això és greu. Comença la malaltia el mes
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d’agost, almenys així ho reconeixen tècnics de la conselleria de
Menorca, i fins avui, 2 de novembre, el Govern no ha informat
el Parlament, i jo vull recordar una qüestió: Era tradicional en
aquesta comunitat que, quan hi havia temes importants, i crec
que la malaltia de la llengua blava és un tema molt important, hi
havia col·laboració i més, i li parl ara jo d’agricultura, eh?, hi
havia molta col·laboració entre el Govern i els grups de
l’oposició, i jo sempre, quan jo he estat conseller, he agraït
sempre precisament aquesta col·laboració i, Sr. Conseller, en
aquest cas no hi ha estat, i no hi ha estat no perquè des del
grup de l’oposició no es vulgui col·laborar, és que no se’ns ha
permès, no se’ns ha donat peu per això. Vull recordar-li, per
exemple, que el Picab de la llet es va fer en una estreta
col·laboració entre el Govern i els grups parlamentaris d’aquí,
i jo record que en algunes èpoques que també havíem tengut
problemes sanitaris, el primer que feia el conseller de torn, i jo
entre ells, era cridar als portaveus dels grups de l’oposició i
explicar-los què estava passant, quines mesures anàvem a
prendre, i es demanava la col·laboració, i vull dir-li que almenys
jo tenc la satisfacció que l’he tenguda, de tots els portaveus i
de tots els diputats d’aquest parlament quan hi ha hagut
problemes sanitaris, perquè el més important de tot és, primer,
evidentment, garantir la seguretat al consumidor, al ciutadà, i
també tractar de solucionar el problema del pagès, i això ho hem
de fer entre tots, no només a un costat, perquè al final passa el
que passa.

Miri, fins i tot ara em ve al cap que quan vostè parlava del
fet que havíem de ser prudents a l’hora de parlar, home!, hi ha
un titular que diu: “Els veterinaris recomanen vacunar per la
llengua blava, però no garanteixen el seu èxit”. Això crea
inseguretat als ciutadans, crea molta inseguretat. Hem d’anar
amb seny, en aquestes coses, hem d’anar amb seny perquè això
pot acabar molt malament. Estava ja molt malament: maldament
aquesta malaltia no afecti als ciutadans hi ha hagut una caiguda
de mercat brutal, i això és molt important i és dolent que passin
aquestes  coses. Des de Menorca es va oferir al Consell de
Menorca col·laboració i encara és l’hora que se’ls cridi. Jo crec
que això és greu, i jo li expòs aquí aquest fet més que res
perquè no torni a passar. He dir, sí, que el Sr. Conseller, a mi em
va cridar com a portaveu, però em va cridar la setmana passada.
Fa falta, i li ho oferesc, li ho dic de veres, fa falta que hi hagi
més informació i fa falta que hi hagi col·laboració entre el grup
de l’oposició i el Govern.

Crec que també hi ha hagut certa descoordinació, i li ho
explic. La malaltia -segons insisteix, diu un tècnic de Menorca,
o reconeix un tècnic de Menorca- té les seves primeres
manifestacions el mes d’agost. Fins al dia 4 d’octubre no
s’envia la primera analítica. S’ha deixat córrer un temps preciós.
Pot ser un error? Molt bé, l’assumim, però s’ha deixat córrer un
temps preciós, i la manera com el Sr. Conseller ha explicat les
diferents mesures que s’han pres a les diferents illes, jo no ho
acab de veure massa clar.  M’explic; a Menorca maten totes les
ovelles de qualsevol finca afectada, tant si són sanes com si
estan malaltes, més que res per protegir la cabana de boví,
perquè allí el boví és molt important, i el ramat d’oví, d’ovelles,
no té importància. Jo no sé què pensaran els propietaris de les
explotacions d’oví a qui els han mort totes les ovelles; potser
ells  no estan tant d’acord. Però és que..., què passa, que a

Mallorca les vaques eren immunes i no hi havia problemes, amb
els  bous de Mallorca? Crec que hauríem d’aclarir això. I a
Eivissa, ja ni li ho cont; a Eivissa és que les maten fins i tot
sanes, i sense saber si tenien malaltia o no. Vostè ho ha
qualificat com una mesura preventiva, i jo li diria que com una
mesura absolutament precipitada. Estic absolutament d’acord
que els animals  malalts s’han de sacrificar, i que això és dolorós
per al pagès i per a tots, i que significa una pèrdua econòmica,
d’acord, però s’ha de fer, hi estic d’acord, però el que no pot
ser és actuar sota psicosi i crear psicosi al carrer. Miri, quan
varen sacrificar les ovelles a Eivissa hi va haver una setmana i
busques  una alarma grossíssima que a Eivissa també havia
entrat la malaltia. Els pagesos estaven nerviosíssims, estaven
preocupadíssims, no es parlava d’altra cosa, i llavors resulta
que al cap d’una setmana, al cap d’una setmana i busques,
moltes de reunions amb els pagesos, molts de diaris i molta
història, no, fan una roda de premsa els tècnics, el responsable
polític i, “miri, no, resulta que no hi ha llengua blava”, i quan li
preguntes  quina malaltia hi havia, perquè cinc d’aquelles 50
ovelles tenien alguns símptomes que deien que eren pareguts
a la llengua blava, contesten que no saben quina malaltia tenien
aquestes ovelles. Això no ajuda, això fa mal.

Jo, de la seva intervenció, em queden alguns dubtes, a part
d’aquests  comentaris que li faig, que, li insistesc, Sr. Conseller,
amb tot el meu respecte i la voluntat de col·laborar, però,
vegem, fins ara, quan parlam dels problemes econòmics, sous,
el que es diu sous, només tenim 100 milions del Ministeri
d’Agricultura per a indemnitzacions, res més, o almenys, Sr.
Conseller, no ha exposat que hi hagi cap altre (...), res més que
100 milions de pessetes que el ministeri aporta. No sabem
l’aportació per res de la conselleria o del Govern balear. 

Jo voldria saber si una vegada vacunada tota la cabana,
primordialment a Mallorca, que és allí on tenim les diferents
zones, aquestes zonificacions es mantendran o se suprimiran?
Podríem..., o es podrà dur -crec que sí, perquè amb el que ha dit
vostè, que l’interès primordial, una de les solucions que
apuntava de poder dur els vedells de Menorca a Mallorca,
significarà que també s’aixecarà la prohibició de traslladar els
animals entre illes? Això necessitaríem que ens ho aclarís.

En cas que hi hagi agricultors que tenguin certa edat, que
siguin vells, i se’ls hagi sacrificat el bestiar i no vulguin
continuar com a pagès, se’ls facilitarà la jubilació anticipada?
Com quedaran els drets d’oví en aquest cas? És a dir, sabem
que per mor d’aquesta..., els drets d’oví es perden, és a dir, el
dret a cobrar la prima de la PAC es perd si durant un any no es
té l’ovella. Bé, en aquest cas concret, no es perdrien per mor
que és degut a la malaltia i, per tant, això se solucionaria, però
totes aquelles explotacions que no vulguin tornar a tenir
animals  i que, per tant, aquests drets en teoria s’han de perdre
perquè van a la reserva nacional, quina postura, quina solució
pensa aportar la conselleria per intentar evitar que això passi?

Hi ha un acord del Parlament, Sr. Conseller, o millor dit, dos,
hi ha una proposta d’acord que es va treure arrel del debat
sobre la situació de la comunitat, que eren, un, reforçar els
controls, perquè jo crec que aquí és on també hem fallat,
reforçar els controls d’entrada de cada illa de manera que s’hagi
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pogut garantir la (...) de la cabana ramadera, i l’altre constituir
una ponència en el si del Parlament. Jo no n’he sentit parlar al
Sr. Conseller, de cap d’aquests dos acords, si ja s’han fet
passes  per començar a posar en marxa aquestes qüestions, i
m’interessa sobretot el tema de control d’entrades i sortides de
cada illa.

En cas..., perquè la veritat, Sr. Conseller, és que quan ens ha
parlat de les mesures econòmiques ens ha dit que hi havia
algunes hipòtesis i el felicit si vol arribar a un consens amb les
organitzacions agràries, està molt bé; el problema és que
pensava que la conselleria tendria algunes propostes, tendria
algunes idees del que voldria fer, tendria un programa o tendria
ja un projecte per exposar a les organitzacions i, a partir d’aquí,
començar a treballar, i el fet és que no ens ha dit res. A mi
m’agradaria saber les previsions econòmiques, sobretot, i
quines idees pensa dur endavant per solucionar les pèrdues
econòmiques que es puguin dur. Per exemple: hi haurà
compensacions als pagesos i als engreixadors per no poder
treure els animals a la península?

Hi ha una qüestió en el tema de la vacunació: Què passarà
si -parl hipotèticament- si aquesta vacuna precisament no és
l’adequada? (...) moltes classes de llengua blava, com vostè
deia, i resulta que..., bé, han vacunat en funció de la que tenim
a l’entorn de la nostra comunitat, però no sabem cert que sigui
aquesta; s’haurà de tornar a vacunar tot?, no s’haurà introduït
una altra malaltia? Quan és que es va començar a vacunar, en
quines dates? Voldríem saber també si pot garantir la
conselleria als  pagesos, o si té voluntat de garantir als pagesos
els  preus, els preus dels vedells que en aquests moments,
gràcies a Déu, encara no han baixat d’una manera important,
però ens trobarem col·lapsats en el moment que ens neixin al
voltant de..., 9.000 vedells ens neixeran d’aquí a Nadal a
Menorca, i això  significa una quantitat de carn importantíssima
que abans es podia dur a Catalunya i que ara s’haurà de dur a
Mallorca, cosa que, pel que jo sé, els engreixadors mallorquins
estan disposats a fer el possible per la seva part per poder
donar cobertura a les necessitats de Menorca.

Hi ha una qüestió. Ha parlat de la col·laboració entre la
Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Agricultura per
controlar el vector, per veure com s’eliminava, i hi ha un
comentari, que em va preocupar, del director general de
Biodiversitat, que deia que, home, els problemes més grans,
com vostè ha dit molt bé, els podem tenir a l’hora de vacunar
totes les cabres i les ovelles, tots els remugants que hi hagi a la
Serra de Tramuntana perquè estan a lloure, i recollir-los tots és
pràcticament impossible. Els pagesos demanaven que les
cabres salvatges, els animals salvatges es matassin, i el director
general de Biodiversitat va dir que s’estimava més matar els
moscards que les cabres. Jo no sé si el Sr. Conseller
d’Agricultura pensa el mateix, i m’agradaria saber, precisament
amb el tema de Tramuntana, com pensa eradicar i controlar el
vector en aquesta zona, que és on més difícil tendrem poder
vacunar tant les ovelles com les vaques.

Per acabar, Sr. Conseller, voldria dir-li que la gent espera
unes declaracions o una postura contundent de cara a la seva
seguretat. A mi m’agradaria, perquè no ho he sentit, però estic

convençut que ho dirà, a mi m’agradaria sentir que, amb les
mesures que prengui la conselleria, aquesta garanteix que
aquesta malaltia quedarà definitivament eradicada i controlada;
això seria la millor manera perquè els nostres ciutadans
estiguessin tranquils que això ha estat un malson, un malson
per al consumidor i per descomptat un malson molt gran per al
pagès.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan Cardona. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria agrair també al
conseller les explicacions que ha donat, la seva resposta i jo
crec que, al contrari del que es deia abans, amb l’agilitat amb
què s’ha actuat tant davant la malaltia, entenem, com també
demanant la compareixença en aquest parlament per donar
compte als membres de la comissió de totes les actuacions que
s’havien duit a terme, així com jo crec que s’ha de valorar
positivament que s’hagi pogut treballar amb una col·laboració
estreta amb el ministeri; tenint en compte que no sempre és fàcil
treballar conjuntament amb  el Govern de l’Estat crec que dins
el greu problema que és tot això és una qüestió molt positiva.

Ara bé, ens trobam davant una situació molt greu, una
autèntica catàstrofe per al sector, que a més ve com a
continuació dels problemes que hi ha hagut per al sector agrari,
bàsicament amb el període de sequera i altres problemes que
fan que sigui una situació dramàtica. Davant això hem de
coincidir absolutament amb el conseller en el fet que és
important una actitud responsable i solidària per part de tots els
grups, que jo estic convençut que això hi serà, en defensa del
sector donant seguretat també a la ciutadania i evitant que hi
hagi un alarmisme innecessari.

Coincidir també en el fet que el tema de les indemnitzacions
-jo he entès que estava ben encaminat- és molt important, però
que efectivament encara és molt més important garantir el futur:
què passarà, quines conseqüències pot tenir per a la
comercialització i, en fi, per l’economia del sector agrari.

Dit això, volia fer unes preguntes molt concretes, perquè a
vegades apareixen informacions contradictòries i segurament
poc contrastades. En concret perquè s’ha dit repetidament per
algun mitjà de comunicació que això era previsible i es podia
haver actuat d’una manera preventiva i evitar que hi hagués
aquesta epidèmia, idò que ens aclarís si això realment era
possible o si no ho era.

Després ha afirmat que a Eivissa i a Formentera també hi
hauria vacunació, tenint en compte que també han aparegut
informacions en el sentit que, donat que va ser una falsa alarma
el que hi havia hagut a Eivissa i que no s’ha produït cap cas
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d’aquesta malaltia, han aparegut informacions en el sentit que
fer vacunacions si no hi ha malaltia podria ser contraproduent.
M’agradaria escoltar la confirmació, la seguretat que aquesta
vacunació sigui correcta i sigui necessària.

Quant a la situació a Menorca, que ha tengut una actuació
diferent de l’illa de Mallorca i s’ha ordenat el sacrifici de tots els
animals, o bé, de tot l’oví per protegir el vacum, a mi em queden
encara alguns dubtes. Això ha despertat a l’illa de Menorca una
sèrie de protestes com supòs també ja haurà de contestar al
representant del Grup Popular, però m’agradaria més
informació, més extensa i més concreta, sobre si això realment
fos l’actuació..., una actuació imprescindible.

Després de les mesures de cara a la comercialització ens ha
parlat de contactes amb el sector hoteler, amb grans superfícies,
miri, hi ha una cosa que evidentment no depèn de vostè ni del
Govern, si hi ha comerciants o grans superfícies que tenen una
actuació irresponsable, però sí que hauríem de fer possible
entre tots, començant per la conselleria, perquè no la
tenguessin. Ho dic perquè immediatament després d’haver
detectat aquesta malaltia s’han vist en premsa anuncis de grans
superfícies assegurant que tota la carn d’oví que ells tenien era
procedent de l’exterior i que, per tant, era segura. No podem
impedir que utilitzin la tàctica comercial que vulguin per
publicitar-se, però tractar que no hi hagi publicitat d’aquest
tipus, que és molt contraproduent.

I per últim, coincidir també amb el representant del Partit
Popular en el fet que s’ha de fer el possible per reforçar els
controls d’entrada a les Illes i, en la mesura que això sigui
possible, evitar l’entrada d’animals malalts o que es puguin
contaminar de malalties procedents de l’exterior.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència del
Sr. Conseller per explicar un tema tan greu i que ha afectat tan
negativament la malmenada agricultura després de diferents
problemes gravíssims que ha tengut, la pedruscada i la sequera,
ara s’hi ha afegit una tercera plaga, que és aquesta de la llengua
blava. Esperem que a partir d’aquí ja no venguin més mals a fer
malbé la nostra malmenada agricultura.

Agrair l’extensa explicació que ha fet sobre les actuacions
que ha tengut la  conselleria des de la cronologia dels fets fins
a les mesures que s’han pres, pensam que després d’aquestes
explicacions, la conselleria ha actuat amb la celeritat oportuna
per evitar mals majors, però, tot i així, no s’ha pogut evitar
l’alarma social que ha produït aquesta malaltia, de cara als
consumidors. Crec que, evidentment, s’ha d’anar amb molta
prudència en aquest tema, per part de la conselleria s’hi ha anat,
però, així i tot, ha estat molt difícil evitar una baixada de

demanda, una baixada de consum de carn d’oví entre els
consumidors de les Balears en general.

Ha parlat de moltíssimes coses, a mi m’han quedat unes
preguntes per fer-li, que, més que res, són ampliacions del que
vostè ha parlat. Ha parlat que la zona més afectada a l’illa de
Mallorca era la comarca de llevant, els brots varen començar a
Son Servera i a Capdepera i va afectar tota la comarca de
Manacor, tota la comarca de llevant. Podria especificar
exactament quines són les zones més afectades i quines són les
zones de protecció que ha decretat la conselleria, i per a quin
temps creu vostè que hi haurà d’haver aquestes mesures,
respecte de la delimitació d’aquestes zones de protecció.

Després també ha parlat del nombre d’explotacions que,
tant a Menorca com a Mallorca, evidentment a Menorca ja ha
dit vostè que afectava quasi bé la totalitat dels municipis,
exceptuant Sant Lluís, però, així i tot, eren un 21% de les
explotacions, les afectades, però, en canvi, a Mallorca només ha
parlat de la zona afectada, no ha parlat de la totalitat de la
cabana d’oví, sinó que, si no he pres malament les notes, ha dit
que de les 1.335 explotacions de la zona de llevant, n’hi havia
339 d’afectades, un 22%, un 22,9%, m’agradaria que ens digués,
si té la informació, quantes explotacions hi ha en tota Mallorca,
perquè, evidentment, si només parlam de la zona afectada i no
parlam de la totalitat de les explotacions de Mallorca, no podem
saber exactament els percentatges exactes de les explotacions
afectades.

Llavors, efectivament, quant a les mesures que s’han
adoptat per prevenir o per eradicar, millor dit, la malaltia, crec
que és clar que no hi havia altre remei que vacunar tota la
cabana, però, i lligaria amb les preguntes ja fetes per un altre
portaveu, crec que era el d’Esquerra Unida, quant si hagués
estat possible que hi hagués hagut unes mesures preventives
per evitar aquest brot i, a partir d’ara, si les mesures que es
prenen també constituiran una mesura preventiva per al futur.

Ha parlat també d’indemnitzacions, ha parlat de les
indemnitzacions tant per a les ovelles mortes com per a les
ovelles sacrificades, han pensat a veure si també podran entrar,
per no perjudicar tots aquells ramaders afectats, a veure si
també serà possible aquell cost dels nonats, no sé com definir-
ho, però, tal vegada, entre les ovelles mortes o afectades, n’hi
havia que estaven ja embarassades i que, possiblement, també
s’hauria d’indemnitzar l’animalet que no va arribar a néixer, i
també demanar-li a veure si té una xifra aproximada del cost que
suposaran les indemnitzacions totals. Els 5 milions que vostè
ha dit que aportaria el ministeri, ens imaginam que no és el total
d’aquestes  indemnitzacions, sinó que la part que els correspon
per llei al ministeri, i que hi haurà una part important, molt més
important per part de la Conselleria d’Agricultura que
evidentment haurà de pagar.

I, ja finalment, per no allargar més aquesta intervenció,
m’agradaria també saber quina coordinació hi ha hagut quant
a l’eradicació, la prevenció o el tractament, millor dit, de tot
aquest problema tan greu per part del ministeri, si hi ha hagut
aquesta coordinació necessària i si també hi ha hagut una
comunicació o una transmissió de comunicacions entre la Unió



290 ECONOMIA / Núm. 19 / 2 de novembre del 2000

 

Europea, mitjançant Brussel·les, a veure si aquesta
comunicació, aquesta coordinació hi ha estat per part de les
administracions que tenen responsabilitat sobre tots aquests
temes.

I a partir d’aquí, Sr. Conseller, animar-lo a continuar amb
aquesta tasca tan important i, sobretot, demanar que hi hagi
aquesta prudència i aquesta seguretat per part de la conselleria,
que es fan les coses bé i que garantim la tranquil·litat dels
consumidors i també garantim el cost econòmic i la rendibilitat
de tota la cabana i de tots els ramaders afectats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Agrair en nom del Grup Parlamentari
Socialista la seva presència aquí i sobretot perquè aquesta
compareixença és a petició del mateix Govern, com també, a més
del grup de l’oposició, el Grup Parlamentari Popular, però
sobretot també, Sr. Conseller, agrair les explicacions que ens ha
aportat a aquest parlament per aquesta greu situació, per
aquesta anomenada malaltia de la llengua blava que afecta l’oví
de Menorca i d’aquesta zona de llevant i un poc del migjorn de
Mallorca.

Després de les actuacions que ha demostrat el Govern de
les Illes Balears, la Conselleria d’Agricultura i Pesca, entenem
que ha estat una tasca important, i allò que ens queda i que ha
estat objecte d’aquesta compareixença i que n’haurem de
continuar parlant és sobretot del repte de futur, el repte de
millorar, de retornar la imatge d’aquest producte i, per tant, la
col·laboració, com vostè també ha dit, amb el sector per a la
comercialització.

Sr. Conseller, li diria que més aviat és la crònica d’una
actuació immediata, no és just tota una sèrie cronològica, sinó
d’actuacions immediates. La primera setmana ja vàrem veure
unes actuacions d’immobilització, unes mesures de desinfecció,
unes primeres, recordam tot, actuacions immediates en relació
amb evitar contagi amb altres animals, com és evitar mostres de
fires, evitar també, quan encara no se sabia exactament la
malaltia, recordam tots també que no es realitzaren les carreres
de cavalls de trot. També ja vàrem poder conèixer, aquesta
primera setmana que coincideix amb la primera setmana
d’octubre, després que el divendres sorgissin aquests primers
brots a Mallorca, la informació i les reunions amb el sector i
tècnics de la conselleria, així com vostè també, comentava per
informació telefònica.

La segona setmana, ja veim que hi ha un pla clarament de
xoc, es confirma, dia 9, que és la llengua blava, i tenim les
mateixes declaracions del representant del sector, de la FAQ,
llavors encara no era ASAJA, que deia “les mesures que ara

està adoptant el Govern són magnífiques”, per tant es
plantegen tota una sèrie de problemes, és ben ver que es
plantegen ja els problemes de comercialització, perquè ha baixat
la demanda d’aquesta carn, però ja es prenen mesures de
sacrifici d’animals afectats, les immobilitzacions que
plantejaven i també s’anuncien, evidentment, les ajudes
econòmiques.

Allò que sorgeix, i també a mi m’ha tocat la darrera,
coincidim amb els plantejaments que han realitzat els altres
portaveus que m’han precedit, quan veim com ha evolucionat
la malaltia des que es comença a detectar l’estiu del 99 a la zona
més oriental de la Mediterrània, des de Turquia i Bulgària,
continuant, a començaments d’any a Tunícia, l’estiu a Algèria,
a l’agost a Sardenya i finalment ja, a finals de setembre i
començaments d’octubre, a Mallorca i a Menorca, jo li
concretaria una miqueta més, aquesta oficina internacional de
París, fa alguna recomanació?, s’hauria d’haver adoptat?, volem
tenir la tranquil·litat que aquelles mesures, preventives, si és
que hi eren, s’han adoptat de manera immediata.

Vull mencionar aquí que ja aquesta segona setmana que es
posa en marxa aquest pla de xoc, ja veim que hi ha una actuació
també conjunta, no tan sols del Govern, sinó també de l’Estat,
quant a col·laboració. Evidentment és un problema d’aquí, però
també és evitar que continuï cap a l’oest aquesta malaltia.

Es comenta ja el tema de finançament, que és un tema
important, es parla i vostè n’ha fet esment, d’aquestes 8.000 a
13.000 pessetes per ovella, aquest finançament, i la pregunta
que li faig és, hi ha d’haver una col·laboració, entenc, del
Govern de l’Estat, hi ha d’haver una col·laboració amb
finançament important del Govern de les Illes Balears, i em
deman també si dins aquest paquet, dins aquest pastís, també
es compta amb finançament de la Unió Europea, i quines són
les previsions que de tot d’una apuntaven de vegades, en el
que ha estat en moltes ocasions, la possibilitat que la Unió
Europea pogués cobrir tot a un 50% i llavors repartir-se la resta
entre el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears.

Continuant amb aquesta cronologia de la qual vostè feia
menció, però que jo li dic que és una cronologia d’una actuació
immediata, veim que hi ha ja a la tercera setmana un control
d’aquesta malaltia i ja hi ha propostes concretes sobretot per
afrontar el tema de la comercialització.

La quarta setmana ja hi ha la vacunació, a partir de dia 24-25
ja es produeix la vacunació del ramat, i amb totes les
manifestacions d’un problema greu, que és el que vostè ha
manifestat i en què també les preguntes dels portaveus que
m’han precedit han insistit, que els consumidors deixen de
comprar la carn. 

Per tant, en allò que coincidim clarament és que el Govern
de les Illes Balears, amb totes les competències, allò que ha de
transmetre és la garantia, la qualitat, la imatge d’aquesta carn de
me i, per tant, aquest pla de millora de comercialització que ja
s’anunciava aquests dies 24 i 25, aquesta quarta setmana
d’octubre, aquesta quarta setmana després de la malaltia. Per
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tant, mesures anunciades que sembla que van en relació amb
una imatge de qualitat, una marca de qualitat, qualque distintiu
específic, i també aquesta associació del foment del me de
Mallorca, que també pot suposar un revulsiu i pot suposar un
canvi de tendència, diguéssim, a aquestes bones maneres
d’actuar la pagesia, quant als ramaders.

Evidentment, hem tractat dos temes importants, per tant, el
tema de finançament, quines són les mesures compensatòries
i què hi juga cadascuna de les institucions, i després el tema
més important, jo crec, en aquests moments, que és el tema de
futur, ens trobam, evidentment, amb un sector molt malmenat,
però a veure com es pensa afrontar clarament i quines són les
mesures ja concretes que té pensades la conselleria, vostè ens
ha parlat de les plantes d’engreix, però sobretot aquesta millora,
quina política pot dur el Govern quant a aquesta millora
d’imatge i, per tant, aquesta garantia de qualitat.

Com dic, ja per acabar, són actuacions immediates que
entenc que des del moment que es detecta ja hi ha una
actuació, jo no coincidesc, és evidentment molt problemàtic,
però no coincidesc amb el plantejament del Partit Popular, que
ja demana aquesta compareixença en un to molt alarmista, jo
entenc que hi ha hagut ja una actuació i que s’ha parlat i s’ha
consensuat amb el sector, com també així es pensa realitzar.

Per tant, tampoc no compartesc que s’ha retardat aquesta
compareixença, si tenim en compte el calendari del
descobriment del virus, dia 29, divendres 29, se sap i es
confirma amb els tècnics de la conselleria i del Govern de
l’Estat, dilluns dia 9, i dia 13, és a dir dues setmanes, just dues
setmanes, ja es demana en aquesta cambra la compareixença,
per tant és important que tenguem ..., evidentment, sí que
compartim amb el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que
hi hagi aquesta relació, que el Parlament estigui informat, i
sobretot en temes tan importants com aquest, tan greus com
aquest, per a un sector ja amb les característiques de crisi que
tots  coneixem, però també s’ha de reconèixer que hi ha hagut
una actuació immediata, quant al sector com també quant a
poder donar explicacions aquí, al Parlament.

Res més, Sr. Conseller. Des del Grup Parlamentari Socialista
l’animam que s’enfronti clarament aquests nous reptes de futur
que tenim ara presents i, per tant, aquesta política que millori el
sector i, en concret, en aquest cas, el ramat oví. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Per contestar, té la paraula el
conseller d’Agricultura, Sr. Morro.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair-los a tots les seves
aportacions i plantejaments, i intentaré, el més ràpidament
possible, vista l’hora que és, respondre en la mesura en què la
meva informació m’ho permeti, les seves preguntes.

En primer lloc, al Sr. Cardona agrair-li la seva intervenció i el
seu to general de suport i sobretot de sentit de la
responsabilitat general enfront de la situació del sector ramader,
que crec que crec que és d’agrair, i el que vostè ha plantejat
sobre la desinformació, jo pens que no ha estat voluntat ni
intenció d’aquesta conselleria que això es produís, és a dir, hem
tengut contactes amb diferents representants del Partit Popular,
potser amb vostè va ser la setmana passada, però hem tengut
diverses en tot moment, i creim que hem demanat la
compareixença, així com vostès l’han sol·licitada, i la nostra
voluntat ha estat parlar amb vostès i amb tots i informar de tot
allò que sigui oportú. Evidentment, no ho dic per justificar res,
però l’aparició d’un problema com aquest en un primer moment
planteja unes prioritats, no és el mateix que un pla estratègic o
un pla de futur, sinó que es plantegen actuacions immediates
i, en tot cas, la nostra presència aquí avui i totes les vegades
que vostès ho plantegin és per informar, per debatre i per acollir
aquells suggeriments i plantejaments i crítiques que es facin.

Jo no estic d’acord amb el que diu a la seva intervenció de
descoordinació, jo crec que si hi ha hagut qualque cosa en
aquest procés ha estat una actuació molt ràpida de
l’administració, una actuació molt coordinada i una actuació
que ha implicat els diferents nivells: ajuntaments, ramaders,
associacions, ministeri, conselleria, Unió Europea, i d’altres
conselleries del Govern balear a un nivell molt elevat. Crec que
dia 29 de setembre es va tenir constància d’un problema a uns
xots o a uns mens de la comarca de llevant de Mallorca, no de
la llengua blava, sinó l’existència d’un problema, i el primer dia,
dia 29 ja es varen prendre mesures. Jo crec que als serveis
veterinaris  que han actuat, i la floreta no crec que se la n’hagin
de dur els representants polítics, sinó que crec que els
professionals  i els serveis veterinaris que han actuat, han
actuat amb una professionalitat i amb un nivell de
responsabilitat que a mi, personalment, que ho he pogut veure,
em mereix la satisfacció d’haver vist un elevat nivell d’eficàcia
en les seves actuacions.

Amb els consells insulars, aquesta conselleria com crec que
el conjunt del Govern, ha de tenir sempre una actitud de diàleg
i una actitud molt respectuosa, és a dir, no per defugir de
responsabilitats  que siguin nostres, perquè creim que el Govern
de les Illes Balears és el Govern de les Illes Balears i les
responsabilitats les hem d’assumir, però amb  tots els temes de
llengua blava, creim que hem de ser enormement, de llengua
blava i de qualsevol altre procés, hem de ser enormement
respectuosos i tenir molt en compte les situacions de les altres
illes que no són Mallorca, per una raó molt senzilla,
històricament hi ha hagut un fet, que s’han pres decisions a
Mallorca i s’han tengut molt poc en compte les circumstàncies
específiques de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i no ho hem
d’evitar, per això, jo crec que les decisions preses, tant a Eivissa
com a Menorca, han estat correctes, han estat encertades, i
nosaltres les hem acollit i, a més a més de considerar-les
encertades, les hem acollit i els hem donat el nostre suport i li
continuarem donant de cara al futur.

Jo crec que l’actuació de Menorca ha estat positiva, sempre
podrem discutir en torn del grau de contundència d’una
mesura, perquè, com vostès saben, les normatives comunitàries
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arriben a extrems molt dràstics si s’han d’aplicar amb
contundència en temes de sanitat animal, però crec que
Menorca ha actuat molt correctament, crec que això és valorat
per gran part dels ramaders de l’illa de Menorca i que,
evidentment, els  ramaders afectats, en tant que s’ha hagut de
procedir al sacrifici del conjunt de la seva guarda, com vostès
a les seves intervencions molt bé han dit, els hem de garantir la
indemnització, la continuïtat i totes les mesures que facin falta
per expressar-los el nostre suport. I a l’illa d’Eivissa, crec que
la decisió també va ser encertada, es tractava d’una guarda que,
en un principi, pareixia, per la simptomatologia que era llengua
blava, de fet molta gent i moltes opinions s’expressaren com si
ja existís llengua blava, almenys així es va plantejar, la
simptomatologia era, per tant, sospitosa, i la decisió de
sacrificar la guarda, d’altra banda crec recordar que no era una
guarda excessivament nombrosa, era una guarda, no era
comparable a altres guardes de Mallorca i a algunes de
Menorca, i crec que la decisió va ser encertada.

El tema dels sous és un tema que pot ser que sigui dels
temes que més en podem parlar. Li he de dir que l’aportació de
la conselleria, a nivell econòmic, de moment, és l’única que s’ha
efectuat, és a l’inrevés del que vostè diu, és a dir en aquests
moments quantificar el que ha gastat la conselleria, el Govern
balear en llengua blava, es fa difícil, però li puc assegurar que
s’acosta als 100 milions de pessetes. Aquests equips, les
contractacions d’aquests equips de treball, de manescals, les
despeses  efectuades en material de tota casta i l’esforç
econòmic que fa el Govern balear és notable. Jo no puc entrar
ara en detalls exactes del que s’ha gastat, però li puc assegurar
que s’ha gastat molt i s’haurà de continuar gastant molt.
Evidentment que hi ha altres administracions que han gastat,
sabem que les vacunes seran sufragades per la Unió Europea,
sabem que el ministeri té desplaçats uns equips de manescals
a les illes de Mallorca i de Menorca, però, evidentment, el que
és la despesa extraordinària, la despesa no prevista, la despesa
gruixuda, l’ha feta tan sols el Govern balear, aquests manescals
del Govern central, són manescals que ja hi són, potser que
tenguin un suplement en els seus desplaçaments, però no són
despeses  no previstes dins la planificació del ministeri. La
conselleria ha fet un esforç notable i l’haurà de continuar fent,
molt notable.

Aquests  5 milions del ministeri que d’altra banda
continuaran una tramitació que esperem que no sigui molt
lenta, encara no hi són, hi podran arribar a ser, evidentment,
són d’agrair però és el que pertoca, perquè, com saben, la
indemnització compensatòria per sacrifici, el 50% l’ha de
sufragar la Unió Europa, el 25% el ministeri i el 25% la
comunitat autònoma. Per tant, és allò que ens pertany, no és res
més que allò que ens pertany.

Què s’haurà de gastar la Conselleria d’Agricultura i Pesca
del Govern balear amb la llengua blava? En aquests moments,
és molt difícil de quantificar, en principi ens hi haurem de gastar
tot allò que faci falta i estigui al nostre abast per tal de resoldre
aquesta situació. Però, com he dit i m’interessa molt deixar molt
clar, de moment els únics doblers comptants i sonants que

s’han gastat són els del Govern balear, això m’agradaria que
quedàs molt clar, perquè és així.

Els moviments entre zones, a mi m’agradaria dir que ja s’han
permès a Menorca els moviments de vedells o d’animals de
determinades explotacions que tradicionalment a Menorca
s’engreixen a altres zones, no a la pròpia explotació. Ja hi ha
hagut una disposició específica per fer possible aquest
moviment, absolutament indispensable, a l’illa de Menorca. I a
partir de les serologies que es faran i que la legislació ho
permet, que a partir de dia 6, que dia 6 deu ser dilluns,
s’autoritzin moviments de zona de protecció a zona de
protecció, la conselleria, d’acord sempre amb l’informe dels
serveis  tècnics i del Servei de Sanitat Animal de la conselleria,
anirà adoptant -ja ho he dit abans- les mesures oportunes a
efectes de facilitar que els vedells de Menorca puguin sortir cap
a Mallorca, evidentment amb els deguts controls i seguretats,
i que a Mallorca també sigui possible el trasllat de vedells
d’explotacions cap a altres explotacions o cap a engreixadors.
I s’anirà fent a mesura que es vagin tenint les garanties que això
no contribuirà a agreujar la situació sanitària, sinó que està
controlada i no hi ha perills.

Quant a les mesures econòmiques per als agricultors,
evidentment els  drets no es perden, perquè està perfectament,
com vostè molt bé ha dit, avalat així per la legislació
comunitària, i estan fent feina, lògicament la prima de l’any 2000
tampoc no es perd, i estan fent feina perquè tampoc no es perdi
la prima de l’any 2001, és a dir estam fent tot el possible, tot el
que està al nostre abast per assegurar que les guardes no
perdin les primes. 

Les mesures de suport, jo no les he volgut quantificar per
una qüestió que em sembla del més elemental sentit  comú, i és
que les mesures de suport han de ser producte d’un debat amb
el sector, a Mallorca, a Menorca i a nivell general, jo puc parlar
dels  preus de referència, que n’he parlat, establerts pel
ministeri, m’hi ha referit, entre 13 i 8.000 pessetes, crec que hem
parlat, i crec que lògicament ens haurem de moure dins aquest
marc, en el que és la indemnització per sacrifici, però,
evidentment, altres mesures complementàries o la inclusió,
nosaltres sempre hem dit que totes les pèrdues a causa de la
vacunació, es cobririen per l’administració, per tant animals
morts a causa del maneig o a les conseqüències de la
vacunació, els cobrirà l’administració, per tant aquí, tot d’una
que tenguem xifres i sapiguem quin import té aquest nombre
d’animals  morts i tal, haurem de concretar en quantitats
econòmiques i prendre les corresponents mesures
econòmiques.

Un altre aspecte, jo crec que si una cosa és clara és que
aquesta malaltia es transmet per un moscard, els moscards o els
mosquits del gènere colicoides fins a l’actualitat no esmentats
a l’illa de Mallorca, és a dir es desconeixia, no s’havien citat
aquestes  espècies, a Mallorca, sembla que a Eivissa sí, és un
moscard que es mou en torn a la latitud de 40 graus, per tant és
difícil que arribi a les Illes, estam a la línia, però a Mallorca no
s’havia detectat mai. Tant l’OIE com altres administracions,
evidentment, saben i així ho tenen clar, que mesures
preventives, mesures de controls, diferents portaveus ho han
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expressat, enfront d’una transmissió com aquesta són molt
difícils, pràcticament impossibles. I crec que això ho hem de
tenir clar. Jo me’n guardaré molt de dir d’on procedeix aquest
contagi, perquè no tenc cap dada objectiva per dir-ho, sabem
que és present al nord d’Àfrica, des de fa un cert temps, però
és difícil establir, i supòs que, per ventura, posteriors
investigacions ho tendran difícil. En tot cas és evident que
desinsectar tots els vaixells, tots els  avions, tots els contactes
que hi ha hagut humans i comercials, de tota casta, sense existir
aquesta malaltia, és pràcticament impossible. De fet no hi ha
cap estat ni cap país que ho faci.

Les mesures que s’han pres a l’Estat espanyol ha estat el
seguiment dels animals sortits de les Illes Balears que va
comunicar la conselleria i, en tot cas, el que sembla
pràcticament segur és que no han estat animals d’altres
procedències, és a dir, crec que el control que es fa a Mallorca
per part de la Conselleria d’Agricultura dels animals que arriben
és exhaustiu, és complet i, evidentment que s’ha de millorar i
que atendrem molt bé, i jo crec que és una constant d’aquesta
conselleria des de fa anys i vostè ho sap, Sr. Cardona, intentar
millorar en tot el que es pugui, fins i tot demanant la
participació a altres administracions que tenen responsabilitats
en aeroports o en ports per tal de dotar d’infraestructures
aquests  llocs d’entrada i poder millorar els controls dels animals
que arriben aquí, però crec, i pels informes tècnics que jo tenc,
crec que no ha estat degut a aquests animals que entren
d’aquestes  zones perquè, d’entrada, n’entren poquíssims, i
s’ha fet un control i s’ha fet un seguiment, i la impressió de
moment és que no és degut a arribada d’animals externs.

Evidentment que la ponència sobre el tema s’ha de fer i
esper que ben aviat es pugui dur a terme.

Les previsions econòmiques i compensacions per no poder
treure els animals a la península. Com he dit, estam amb un
programa molt extens. Primer de tot, un dels objectius que tenim
és col·laborar amb el sector en treure carn cap a la península;
per tant aquest és un dels temes en què s’està fent feina. Un
altre és el tema dels engreixadors i el trasllat d’animals dins les
illes, i tot això tendrà costs econòmics, és evident, uns per a
l’Administració, altres per al propi sector, que els haurà de fer,
però evidentment també per a l’Administració. Jo ara entrar en
quantitats  m’és impossible perquè, com poden suposar, tot això
són projectes que s’hauran d’especificar les pròximes
setmanes.

Què passarà si la vacuna no és l’adequada? Lògicament
l’informe tècnic que tenim és que no passa res, simplement és
que s’haurà de cercar la nova vacuna, però no tendrà cap altra
conseqüència important; en tot cas, la vacuna que s’ha triat és
la que les autoritats de la Unió Europea i del ministeri ens han
indicat, la que els  Serveis de ramaderia i de sanitat animal han
considerat i és la millor solució adoptada. Evidentment el millor
hagués estat que no hi hagués hagut llengua blava, però no hi
havia altra opció més que aquesta i és una decisió que hem pres
amb una absoluta responsabilitat i amb un absolut nivell de
convenciment. Aquest sí que és un tema en el qual ens pareix
poc adequat fer demagògia; és a dir, el serotipus 2 és l’indicat
per totes les autoritats veterinàries, pel comitè d’experts del

ministeri, formant, entre d’altres, per part de l’equip que va
atendre el contagi dels anys 60, la indicació ha estat clara i
específica per part del ministeri, per part de la Unió Europea, i
si li puc dir que hi ha una cosa que tenguem clara és aquesta,
i creim que el sector també la té clara, és a dir, s’havia de
vacunar, s’havia de vacunar amb els serotipus que teníem totes
les indicacions i totes les probabilitats que ho fossin, i si
aquest serotipus no fos l’adequat, que, això, ho sabrem per
diferents vies, procedirem a vacunar amb el serotipus que
sapiguem en aquells moments que és l’adequat, però no es
podia perdre temps. Quan es va començar a vacunar? Vostè ho
sap, va ser dia 24 del mes passat i a partir d’aquí ja s’ha anat
fent la campanya de vacunació.

En el tema de vostè em planteja de cabres i moscards, jo no
sé quin ha estat el debat que hi ha hagut. En tot cas, a partir del
moment que consideram que és molt possible que l’epidèmia
desaparegui als 40 dies, certament el tema de les cabres té una
menor importància. No vol dir que no en tengui, es faran
controls de les serologies de les cabres salvatges de Mallorca
i de Menorca, però pens que avui ja tenim informació per veure-
ho amb una major tranquil·litat que quan es va parlar d’un
reservori o d’un acantonament del virus a les cabres i les
vaques. Afortunadament sembla, per tots els indicis que tenim,
que no és així i que, per tant, més que actuar sobre les cabres,
que seria una tasca, crec, quimèrica i fora de les intencions
d’aquest Govern, al conjunt de cabres salvatges m’estic
referint, efectivament l’actuació ha de ser sobre el vector, i el
vector també tenim un element positiu: sembla que tant les
larves com la segona generació de moscards no transmeten el
virus, sinó que l’agafen d’un animal infectat i, per tant, les
mesures que es fan creim que són possibles i eficaces, i tant la
distribució de gambúsies per zones humides i safarejos com
controls, que jo crec que s’haurà de fer una companya
d’eradicació de zones perilloses i zones de moscards.

Garantir-ho, evidentment jo no em trob capacitat per garantir
l’èxit de res, és a dir, jo crec que de moment la millor garantia és
la bona marxa de la situació, més que parlar de cara al futur. De
moment a l’illa de Mallorca s’ha aconseguit una cosa que crec
que és destacable, i és que el nombre de municipis afectats no
ha augmentat, en un moment en què la climatologia continua
essent adversa, perquè no fa fred i hi ha moscards, encara. Per
tant, ens trobam amb un fet positiu: a l’illa de Mallorca les
mesures preses han estat eficaces, o l’actuació del sector, dels
manescals, ha estat oportuna. Per tant, les garanties que tenim
són que s’ha controlat la situació, de moment, a l’illa de
Mallorca també; que s’han pres unes mesures eficaces, que
evidentment poden ser objecte de tota classes de discussions;
i que s’ha començat a fer feina per allò que no es pot resoldre
tan immediatament, que és la situació econòmica de la nostra
ramaderia. Jo crec que, això, qui ho vulgui veure ho pot veure
i qui ho vulgui valorar ho pot valorar i l’hi pot donar garanties
de cara al futur.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Ramon, jo crec que, sobre
la previsibilitat, ja hi he fet referència. Si de cas dir que amb una
malaltia com aquesta això és pràcticament impossible, controlar
l’entrada de moscards és prou difícil, i voldria dir que les
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condicions de sanejament de la nostra ramaderia són prou
elevades. No és culpa..., miri, podran evidentment dins el debat
polític plantejar a la conselleria tot allò que vulguin sobre les
seves  actuacions, però el que puc dir és que el nivell de
sanejament i de condicions de la nostra ramaderia és elevat i
superior a altres indrets. A mi en aquest moment em falta
informació sobre l’illa de Sardenya, sobre l’illa de Còrsega o
sobre altres situacions, però els puc dir que no podem culpar
els nostres ramaders d’aquesta situació. Els  nostres ramaders,
el nivell de sanejament és molt elevat i el treball que es fa és
molt seriós. Si aquesta malaltia ha aparegut no és culpa seva.

Quant a les illes d’Eivissa i Formentera jo crec que la
vacunació és necessària, així ho diuen els tècnics. Evidentment
en tot allò que s’hagi de fer hem de treballar amb el Consell
Insular d’Eivissa.

A Menorca l’actuació ha estat correcta, és a dir, vostè ha
plantejat si era una actuació imprescindible. Totes les
actuacions, i en un moment com aquest, poden ser objecte de
diferents anàlisis i consideracions. Jo diria que, en ordre a
preservar la integritat del vacum de Menorca, ha estat la millor,
evidentment assumint els costos que implicarà, que ha implicat
per a les guardes afectades.

Les grans superfícies de moment, vostè ho ha dit, algunes
han fet campanyes que tot d’una hem intentat aturar en la
mesura en què hem pogut. En principi la seva predisposició a
col·laborar hi és i s’haurà de concretar en el pròxim futur. Jo,
quan els dic que s’haurà de concretar en el pròxim futur és
perquè la conselleria, el Govern, els consells, poden treballar,
però és el sector ramader el que s’ha d’estructurar, és a dir, hem
d’aprofitar les circumstàncies perquè el sector ramader
s’organitzi més, perquè organitzi més la seva presència en el
mercat. Crec que l’Administració té unes funcions i els
empresaris  i ramaders particulars en tenen unes altres, i
difícilment l’Administració farà el que no faci el sector. Per tant
els hem d’ajudar, hem de col·laborar, però hem d’aprofitar per
afavorir la seva organització.

Quant a la intervenció de la Sra. Vadell, del PSM, agrair-li la
seva intervenció, i en el que em demana sobre zones afectades,
els  municipis més afectats de l’illa de Mallorca, quant a
explotacions, són Artà, Capdepera, Felanitx, Manacor, Sant
Llorenç des Cardassar i Son Cervera, és a dir, és la zona nord de
la part de llevant. Per exemple, hi ha altres municipis que estan
amb tres o quatre casos, en canvi, per exemple, a Artà en tenim
70, d’explotacions afectades. Jo la veritat és que aquí se’m fa
difícil entrar en percentatges, però és evident que si aplicam el
percentatge sobre el conjunt de la població ovina de Mallorca
és molt petit. Clar, estam parlant per ventura d’un 1% dels
animals afectats i d’un 5 o un 6% de les explotacions, però això
ara ho dic de memòria.

La zona de protecció agafa aquests municipis que he
anomenat més Felanitx, Santanyí, ses Salines, Campos,
Vilafranca, Petra, Sant Joan, Ariany i Santa Margalida, i la zona
de vigilància són els municipis que hi ha devora, és a dir,
Llucmajor, Porreres, Algaida, Montuïri, Lloret, Sineu, Maria de
Salut, Llubí, Muro, sa Pobla, Alcúdia, incloent Inca i Palma, on

hi ha dos escorxadors i és important que estiguin a la zona de
vigilància a efectes d’organització del sacrifici dels animals. Per
tant, tenim ara dos escorxadors en zona de protecció, Felanitx
i Manacor, i dos en zona de vigilància. I la zona lliure, de
moment, és el Raiguer i la Serra de Tramuntana.

Les mesures preventives de cara al futur ja ho he respost
abans. Mesures preventives de llengua blava jo crec que són
les mesures preventives del conjunt de malalties animals, que
cada vegada preocupen més a les administracions i poblacions,
i sobretot continuar amb aquella campanya que vostès
coneixen, que és la campanya de sanejament integral, que es
pot dir que estàvem a punt de culminar amb possibilitat d’èxit
i ara ho haurem de retardar degut al fet que els efectius s’han
hagut de concentrar en la llengua blava.

Les indemnitzacions a què vostè fa referència, el
plantejament és incloure aquests anyells i aquests avortaments
dins les indemnitzacions que es prenguin, estiguin o no
incloses a les mesures de la legislació comunitària. Al cost que
suposaran aquestes indemnitzacions, ja hi he fet referència, i la
coordinació amb el ministeri ha estat important; de fet el
ministeri immediatament va reaccionar, va ser present aquí amb
aquests equips de manescals del Servei d’actuació urgent del
ministeri, i el que esperam és que la col·laboració es mantengui
i, sobretot, es mantengui en una línia important a què vostè ha
fet referència, que són les mesures econòmiques de futur, és a
dir, mesures que tots els que han intervengut, tots els que ha
parlat, hi han fet referència. La Unió Europea té unes primes
contemplades dins la normativa que ens poden ser útils per a
actuacions dins el mercat. En concret, l’article 39 del Reglament
1254/1999 -sempre és obligat, en parlar d’Europa, intentar
documentar-ho- contempla la finançació amb fons Feoga de
compres d’intervenció o emmagatzemaments privats en cas de
boví, i l’article 21 del Reglament 2467 de l’any 1998 contempla
també amb fons Feoga l’ajuda a emmagatzemaments privats de
carn de mè. Per tant, hem parlat amb el ministeri per, d’acord
amb aquestes OCM, organitzacions comuns de mercat de boví
i oví, aplicar aquestes ajudes que podran ser molt importants de
cara a poder treure el producte a un bon preu i amb una ajuda
complementària de la Unió Europea.

I per últim, en relació a la intervenció de la Sra. Amer, del
Partit Socialista Obrer Espanyol, agrair-li també la seva
intervenció. Les recomanacions que fa l’organització
internacional d’epizoòties s’han complert, evidentment de cara
a la prevenció ho diu ben clar, que és impossible, perquè en tot
cas hauríem de parlar de desinsectacions o desinfeccions
d’aeronaus i altres, i comprenguin que això és difícil en zones
com les Illes Balears, i a més sense l’existència del brot, i que la
vacuna no és recomanable preventivament. La vacuna,
d’entrada, té una conseqüència, que almanco un any s’ha de
tancar la sortida a l’exterior dels animals vacunats; per tant, cap
comunitat autònoma no pot assumir vacunar els seus ramats
castigant el futur econòmic de les explotacions sense tenir
l’evidència de l’existència del brot. De fet, ni a Catalunya, ni a
València, ni a Múrcia, es plantegen aquestes mesures, en tot
cas hi ha altres actuacions, però no es plantegen aquestes
mesures.
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Al finançament de la Unió Europea, ja hi he anat fent
referència, i a les indemnització, i amb la millora d’imatge,
quines actuacions hem fet? Bé, darrerament han sovintejat
alguns berenars o alguns dinars a iniciativa de diferents
cooperatives o de diferents associacions de productors que
expressen, crec jo, un poquet l’estat d’ànim d’aquest sector,
que es considera injustament castigat per una imatge pública
no real quant a garanties plenes de la carn que hi ha en el
mercat. En aquest moment se’ns ha fet un plantejament per part
del sector, que és anar a fer feina i que els temes publicitaris
s’han de concentrar més en el futur de les mesures; aquest és
el plantejament de les organitzacions ramaderes. En tot cas, el
Govern ha fet un anunci que ha anat sortint als mitjans de
comunicació, que sortirà prest a Menorca i a Eivissa i a
Formentera, no sé si ha sortit ja a Eivissa i a Formentera, perquè
de qualque manera el plantejament ha estat que els consells
poguessin  sospesar l’oportunitat de l’anunci, és a dir, el
moment més oportú; a Mallorca varen considerar que ja ho era
i així s’ha fet, i s’ha fet també una campanya a carnisseries i
grans superfícies d’un cartell conjunt de la Conselleria
d’Agricultura i la Conselleria de Sanitat garantint el producte
que es ven, a part d’altres mesures menors que es duen a la
pràctica. 

Però el que se’ns demana és que dediquem els esforços i les
actuacions de promoció ja de cara al futur, i en aquests
moments treballam sobre diferents treballs preliminars. Els
treballs  preliminars de la conselleria, en el que respecta a
comercialització, s’inclinen de cara a una campanya de
promoció de la carn d’oví centrada sobretot, de cara al futur, en
estreta col·laboració amb els detallistes, per incidir molt
directament sobre la motivació de compra, i centrar-ho en un
producte determinat que podria ser el mè de llet o anyell de llet,
per facilitar l’estandardització d’aquest producte, divulgar-ne
les seves característiques dietètiques, etc., etc. I una altra línia
és l’estudi de mercat de la carn d’oví de Balears a la península,
que -ja n’he parlat abans- és una de les que apareix amb més
futur. En el cas de la carn de vacum el mateix.

I altres mesures, estam també treballant en uns primers
treballs  que, en el que respecta a la millora de la
comercialització, seria insistir en la potenciació del consum de
productes  ramaders autòctons frescs, que són els nostres,
productes  ramaders naturals, ecològics, productes sans i bons,
elaborats amb valor afegit, que serien les marques de qualitat,
i aquí dins hi ha aquestes iniciatives de què hem parlat,
d’engreixadors i d’altres, que necessitam la col·laboració del
sector per dur-les a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo simplement comentar,
abans d’entrar en el debat, sobre els  anuncis que deia que es

publicaven a les diferents illes, i a Eivissa efectivament ja s’ha
publicat en els mitjans de comunicació per incitar al consum
d’anyell; el problema, i ho cit com a simple anècdota, és que hi
ha un diari que es ven a tot Balears i que només duia anuncis
de Mallorca, i això no ha caigut tant bé; això és ja part de
l’anècdota.

Jo vull entrar en el tema o recuperar el debat quan jo li
parlava de desinformació. Miri, Sr. Morro, en el partit balear, ni
de Mallorca, ni d’Eivissa, ni de Menorca, ni en el de Balears, no
s’ha rebut cap comunicació, missatge, nota, de la Conselleria
d’Agricultura, i les converses que ha tengut, a no ser que ho
hagi fet amb altres persones, han estat perquè des del Partit
Popular dues persones l’han cridat. Jo evidentment entenc
perfectament que si no és aquest el sistema que vol que se
segueixi i que considera que no importa parlar amb l’oposició
ni col·laborar-hi, idò està molt bé, està en seu dret. Jo li he
recordat el sistema que se seguia abans i el costum que es tenia
de comptar en temes importants, no per fer un pla sectorial, no,
en temes importants, i vostè no sé si ho recorda, però fa dos o
tres anys hi va haver un brot de (...), hi va haver un brot de
tuberculosi a una finca concreta de Mallorca i la gent, o millor
dit, els portaveus parlamentaris estaven puntualment informats
abans que sortís res a la premsa. Això, jo li ho puc assegurar, i
d’això  és del que jo li parlava. Com és natural cadascú té el seu
costum o cadascú prefereix fer les coses de la manera que li
convenen més, i si a vostè li pareix que això no és adequat,
segueixi el seu camí. Jo torn a oferir la possibilitat i la
necessitat, des  del meu punt de vista, perquè tots treballem en
un tema així; i és més, i li ho demostr, que havent-nos pogut
queixar públicament i a través de la premsa d’aquestes coses,
i potser amb això crear una mica més d’alarma, nosaltres hem
estat calladets durant tot aquest temps, no ha sentit una sola
declaració dels representants del Partit Popular per mor
d’aquesta qüestió, i això s’ha fet precisament perquè creim que
és un tema important i que allò que s’ha de buscar és
tranquil·litzar la societat i no mantenir aquest tipus d’alarmes.

Respecte a la descoordinació, idò li torn a dir el mateix. Miri,
vostè insisteix en el fet que la primera data que tenen
constància que hi ha aquesta malaltia és el dia 29 de setembre.
Com que tampoc no havíem parlat amb detall, Sr. Conseller,
nosaltres hem hagut de seguir el que publicava la premsa, i
resulta que el dia 17 d’octubre es publica que el coordinador de
la conselleria insular d’agricultura del Consell de Menorca,
Alfons Méndez, confirma que en el mes d’agost a Menorca es
varen observar les primeres ovelles mortes, i a la informació del
dimecres 18 d’octubre, quan parlen del mateix tema, aleshores
es refereix a la conselleria, i diu que la Conselleria d’Agricultura
i Pesca del Govern balear manté que l’actuació va ser correcta
i que es va detectar la presència d’epidèmia el dia 29 de
setembre, maldament admet que hi va haver casos d’ovelles
malaltes el mes d’agost a Menorca. Per tant jo no m’ho he
inventat: hi ha hagut aquest retard, i és una llàstima, i jo crec
que hem de saber assumir les nostres responsabilitats, i
respecte a això jo no li don ni culpes ni no culpes, li dic que hi
ha hagut aquest error i que hem de mirar d’arreglar-ho, i quan
torni a passar hem de procurar saber actuar amb la major
rapidesa possible, res més, no es tracta ara aquí de voler venir
a fer, si es pot dir col·loquialment, venir a fer sang per un tema
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d’aquests, no, però ha estat un error i aquest error s’ha de
corregir. Ha passat i ja està, però ha existit.

I en el tema econòmic veurà -potser no ens hem entès- jo li
parlava no del passat, no li parlava del que s’ha gastat, li he
parlat del que anava a gastar-se amb les compensacions que es
puguin donar per les pèrdues que tenguin els pagesos. Vegem;
aquí hi ha dos temes: Un, indemnitzacions per sacrifici, com diu
vostè molt bé, ve regulat per llei; per tant, com deia, ja ho tenim,
els  pagesos ja ho tenen, és un dret que tenen i per tant no se’ls
fa cap favor, simplement s’aplica la llei, i d’aquí vostè sap, o
vostè mateix ho ha dit, el Govern de Madrid, el Ministeri
d’Agricultura, s’ha compromès a avançar 100 milions de
pessetes, i jo no sé si els han cobrat o no, jo no ho sé, però sí
que hi ha aquest compromís. Molt bé, ja tenim una part. Amb la
resta, què feim?, és a dir, quines mesures -perquè jo crec que és
imprescindible que es consensuï amb el sector i això és
importantíssim, d’acord, però, home!, no em digui que la
conselleria no té cap idea per proposar al sector, perquè només
hem parlat de les quatre idees que jo li he pogut aportar
ràpidament i dels engreixadors comunitaris de bestiar aquí, tant
a Mallorca com a Menorca. 

No hi ha cap altra mesura que compensi?, i això és el que li
deman; a mi m’agradaria saber si en tenen de previstes, si
pensen proposar al sector o esperen que el sector les  demani i
fer allò que els digui el sector, si tenen previstes mesures de
compensació pels mals que puguin tenir o per les pèrdues que
hagin tengut els pagesos tant d’oví com de boví, perquè hi
són, aquí tenim un mal econòmic gros i la veritat és que,
evidentment, presentar campanyes de futur és imprescindible,
és necessari, però això no ens lleva el mal que tenim, això no
ens lleva el mal que tenim i jo li demanava quantitats, si les pot
aportar, amb un mínim de detall, i sobretot quines idees, quins
programes tenen per proposar al sector per sortir o per
compensar aquests mals; no parl d’indemnitzacions de sacrifici
perquè això és a part, ni parl de plans estratègics que puguin
millorar la comercialització perquè això a futur, igual que
preparar un engreixador idò no sé què tardaran, però tardaran
algun temps. Nosaltres el que volem saber és ara què passarà
en els pròxims mesos, és a dir, en què podem ajudar els
pagesos que han rebut aquest mal en aquests pròxims mesos.

I respecte als drets d’oví, jo estic d’acord que no es perden.
Jo li pregunt: aquells  drets d’oví dels pagesos que hagin mort
les ovelles i que es vulguin retirar, aquests drets sí que es
perden, és a dir, quan dic que es perden em referesc al fet que
surten de Balears perquè han d’anar a la reserva nacional. Què
pensen fer? Salvem aquests (...).

Parlava també, encara que sigui de referència, de les
actuacions que s’han fet a cada illa, tant a Eivissa, com a
Menorca, etc. Miri, jo sincerament no ho entenc. Els primers
que varen parlar de llengua blava varen ser els  del consell, va
ser l’Administració, i es va estendre, i es va estendre molt fort,
i hi va haver molta gent preocupada, i em diu: “Home, cada illa
té el seu sistema i té el seu criteri”. Ja em va bé, però és que la
política de coordinació quan afecta diverses illes correspon al
Govern i és el que pren les decisions, i clar, no em quadra una
cosa: vostè em justifica que a Menorca es maten totes les

ovelles, sanes i malaltes, de l’explotació quan es detecta un cas
per salvar el boví, i a Eivissa -passarem per alt que es varen
matar sense saber cert  que estaven malaltes, ho passarem per
alt- es maten també totes les ovelles. A Eivissa tenim 300
vaques, eh?, no en tenim més, i en canvi a Mallorca s’han de
matar només les malaltes de les explotacions. Jo crec que no és
coherent. Em diu que és una mesura preventiva. A Eivissa
tenim cinc ovelles amb símptomes d’alguna malaltia que es
desconeix perquè els  del consell varen dir que no ho sabien, i
resulta que matam les 50 ovelles. Per cert, efectivament, no és
una guarda molt gran a Mallorca; a Eivissa és una bona guarda,
per a Eivissa és gran, i si s’han de tenir en compte les
característiques de cada illa, convé tenir-les-hi sempre, no
només a estones. Si em diu que els consells han de tenir cert
protagonisme, idò quan es faci la valoració també han de tenir
en compte que per a Mallorca 50 ovelles no és res, però que per
a Eivissa són moltes, perquè les finques no són iguals, són
molt més petites.

I finalment, Sr. Conseller, hi ha una cosa que em preocupa
de veritat, i és que vostè no garanteixi que amb totes les
mesures que ha pres la conselleria que, com veurà, no n’hi he
discutit  cap, jo el que li volia discutir o li estic discutint és la
manera, però jo no li discutesc que ho hagin fet malament, ni
tan sols el tema de la vacuna; quan jo li demanava per la
vacuna, em referia a una altra qüestió, i és que segons jo tenia
entès, i potser estigui equivocat, era que la vacuna és en viu,
aleshores, si resulta, i això crec que vostè ja ho ha aclarit, però
val la pena , si resulta que no és la correcta, que jo no li
discutesc si és bona o dolenta, de cap manera, si no hi havia
perill, en cas que no fos la correcta, en el moment que són
elements vius a la vacuna que utilitzam ara, no s’estaria
introduint una varietat nova de llengua blava aquí, m’entén?,
aquest era el meu dubte. Si vostè em diu que no hi ha cap
problema, doncs no hi ha cap problema, i endavant. Però torn
al que li anava a dir, el que sí em preocupa de ver és que amb
aquestes mesures  que pren la conselleria, que jo consider que
són encertades i que es fa el que s’ha de fer i res més, vostè em
digui que no és capaç de garantir-nos que això es resolgui,
perquè aleshores els ciutadans estaran preocupats, en lloc
d’arreglar el tema, el complicam. I jo li demanava, jo pensava
que això sí que es podria dir, “escolti’m, la conselleria, junt amb
el ministeri, junt amb la Unió Europa, pren una sèrie de mesures
i aquestes mesures, si es fan bé -esper que sí i fins ara no tenim
per què dubtar-ho-, això eradicarà aquesta malaltia”. Si això no
es pot dir, no va bé, no fan el que toca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Joan Cardona. Per tancar la qüestió, té la paraula
el conseller Sr. Mateu Morro.

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

Sr. Cardona, una vegada més li he d’agrair la seva
intervenció com, en general, totes les seves que expressen el
seu profund coneixement del sector agrari i ramader, i
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certament, efectivament crec que l’actuació del Partit Popular al
llarg d’aquest procés ha estat correcte, i així ho reconec.

Jo li vull dir, Sr. Cardona, que tota la informació que
tenguem com a conselleria, és a la seva disposició, com a la de
tots els grups parlamentaris, lament que vostè hagi interpretat
una altra cosa, és a la seva disposició, ens agradaria i volem
tenir tots els contactes i totes  els debats perquè, evidentment,
el Parlament és fonamental per discutir la política agrària, com
qualsevol altre sector. Jo crec que dit això està dit tot sobre
aquest tema, he parlat amb diferents representants del Partit
Popular al llarg d’aquestes setmanes, de llengua blava, com és
lògic, alguns m’han telefonat, amb altres hi he parlat a iniciativa
pròpia, supòs que ara no és el cas de fer una enquesta entre la
militància del Partit Popular, però jo per cloure el tema li he de
dir que si vostè ha tengut aquesta impressió, per la nostra part
és exactament la contrària, creim en la informació i en el debat
en el Parlament d’aquest i d’altres temes.

El tema que vostè planteja, de descoordinació, jo crec que
és un tema interessant i també un dels temes més clars de tot
aquest procés. És a dir, vostè s’ha referit a retalls de premsa, els
retalls  de premsa, Sr. Cardona, sempre són un instrument
bastant, a l’hora de fer un debat parlamentari, interessant, però
no és el més científic, és a dir, ens hem de basar en els fets, en
els fets constatats. I jo crec que a la intervenció anterior he fet
referència que dia 29 de setembre, es va tenir notícia que hi
havia uns animals malalts a Capdepera i a Son Servera, no que
hi hagués llengua blava, és a dir, dia 29 de setembre, la
conselleria va saber que hi havia uns animals malalts, amb unes
simptomatologies, diuen amb aquest llenguatge tècnic,
inespecífiques, i dia 29 de setembre ja es prengueren mesures,
dia 29 de setembre, sense tenir constància de llengua blava a
Mallorca, davant uns fets que ens semblaren importants, es
prengueren mesures. Per tant, crec que, mesures que tal
vegada, fins i tot, per la part contrària s’han considerat
sobredimensionades, però jo crec que no ho eren, em referesc
en l’altre sentit, en l’altre extrem, és a dir, que abans de tenir
constatació que a Mallorca hi havia llengua blava, ja es
prengueren mesures, i tota la setmana posterior es varen anar
prenent mesures que s’han revelat eficaces, jo crec que una
administració, quan pren mesures eficaces, això és la millor
garantia, aquest és el sentit de la meva intervenció anterior
sobre el tema de les garanties, és a dir, quan es veu que es fan
coses i es fan bé, mereix confiança.

Això no vol dir que a Menorca, amb anterioritat a aquesta
data, dia 29 de setembre, no hi hagués hagut animals malalts, és
molt possible que sí, ara, aquests animals no varen ser posats
en coneixement ni de la conselleria ni varen ser diagnosticats
com a llengua blava, ni de la conselleria del Consell Insular de
Menorca ni de la conselleria del Govern balear; hauríem de tenir
telepatia, podria ser un procés realment impossible, per detectar
casos que no han estat comunicats ni diagnosticats, per tant en
aquest tema no s’ha produït cap error. Si a Mallorca es
detectaren uns animals malalts dia 29 de setembre, crec que es
varen detectar prest i es va actuar, i després, al cap d’uns dies
es va tenir informació que a Menorca hi havia hagut animals
malalts amb anterioritat, però no que haguessin estat de llengua
blava, ni s’havien diagnosticat com a llengua blava ni tan sols

s’havia posat en coneixement del Consell Insular de Menorca,
per tant no hi ha hagut error del Consell Insular de Menorca, no
hi ha hagut error del Govern balear. Evidentment, es pot ser
responsable d’allò que s’ha detectat, fins i tot sense haver-ho
detectat, suposant-ho, jo crec que, en aquest cas, estam davant
un fet de celeritat, d’agilitat i d’actuació molt ràpida. De fet,
totes  les actuacions importants es prengueren abans de tenir
confirmació pel laboratori que existia la llengua blava a Balear.
Per tant, ens trobam davant un cas, i crec que hi ha una cosa
evident, i és que a altres llocs hi ha hagut processos que
rapidíssimament s’han estès, i aquí tenim un procés controlat
i amb mesures preses des del primer moment, mesures
informades, discutides i dialogades amb el sector. Per tant, crec
que si hem de ser justs no es pot parlar de descoordinació i
molt menys de no haver actuat amb plena responsabilitat quan
es va tenir la primera sospita per part de les persones
responsables en aquest tema.

Els aspectes econòmics, crec que hem de ser prudents en
quantificacions, perquè jo crec que també començar a parlar
alegrement de xifres i de quantitats, sense haver dut a terme, en
un procés que està en marxa, tant quant a nombre d’animals
sacrificats, com quant a possibles efectes econòmics, com amb
el procés d’elaboració d’una posició, és prudent anar alerta
establint determinades xifres. Jo m’he circumscrit a la xifra de
referència del ministeri que, evidentment, m’ha semblat
indicativa, ara jo sempre m’he basat en una afirmació, i crec que
ho he dit ben clar, què volem?, que les explotacions afectades
no tenguin pèrdues a causa de la llengua blava, i hi posarem el
que faci falta, fan falta mesures de compensació?, evidentment,
les hi posarem, no sé si és necessari parlar amb més
contundència, no sé si em demanen que faci un altre procés
quasi impossible de determinar quantitats, preus i d’altres
detalls, jo crec que això vostès, si ara jo queia en aquest joc,
vostès  em retreurien a la propera compareixença que vaig dir
xifres i vaig dir quantitats que després no han estat així. Per
tant, jo els deman que comprenguin la meva prudència a l’hora
de parlar de quantitats concretes, perquè crec que és el meu
deure. Evidentment que tendran tota la informació que vulguin
i em sigui possible proporcionar-los sobre aquestes quantitats
concretes, però crec que a hores d’ara, en un procés en marxa,
es fa molt difícil, per no dir impossible, quantificar això.
Bastaran 100 milions per a indemnitzacions per sacrifici?, no ho
sé, no ho sabem, possiblement en faran falta més, el més segur
és que en facin falta més. Les mesures de compensació per al
sector, quina quantia tendran?, és difícil dir-ho en aquest
moment, perquè hem d’escoltar les organitzacions agràries,
ponderar els diferents punts de vista, hem de tenir en compte
Menorca, Mallorca, i això  ens donarà 100 milions més, 150 més,
200 més, a mi se’m fa difícil entrar en aquesta quantificació.
Haurem d’arribar a pagar el conjunt de despeses de
desinsectació, desinfecció, tot l’operatiu de la vacuna, tot això
quantificar-ho, a mi se’m fa difícil, el que en tot cas em queda
molt clar és que serà molt més de 100 milions. I evidentment que
el suport a les explotacions serà molt més que aquestes
quantitats de referència de què parlava inicialment el ministeri.
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Els drets d’oví els volem salvar, no tenim altra opció, els
hem de salvar, hem de fer totes les mesures que puguem perquè
els  drets existents a les Illes Balears no quedin fora i quedin
aquí.

En el tema de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca, no ho sé, jo
crec que són circumstàncies diferents, a Eivissa és ver que
parlam d’un cas d’alarma a una guarda, crec que era unes 40
ovelles, o 50, però parlam d’un sector, no és ja el vacú, com
vostè molt bé ha dit, d’un sector que és petit si el comparam
amb Menorca i Mallorca, però important a Eivissa, per tant, crec
que per al sector ramader d’oví d’Eivissa, la decisió presa pel
consell ha estat entesa i acceptada, en tot cas hi ha motius més
que suficients per acceptar-la, el consell va actuar intentant
assegurar i garantir, preservar, la ramaderia més important
d’Eivissa, que és la d’oví, per tant jo crec que això és
perfectament explicable. I igualment la situació de Menorca i de
Mallorca, que ja ho he explicat, i crec que seria ja reiteratiu
tornar a entrar en aquest tema.

En tot cas, jo crec que vostè pot veure fàcilment que la zona
afectada de Mallorca és una de les que tenen més vocació de
ramaderia ovina, hi ha més de 100.000 ovelles, als pobles on es
va donar el contagi inicialment, no és el cas de Menorca ni és
el cas d’Eivissa, i el vacú, a la zona inicialment afectada, és
pràcticament inexistent, crec que són circumstàncies que s’han
de tenir en compte a l’hora de valorar una mesura i l’altra. En
definitiva, ja sabem que les mesures dràstiques són les que la
Unió Europea recomana, vostè ho sap, sap que el decret de
l’any 94 arriba a extrems molt superiors als d’Eivissa i Menorca,
fins i tot a recomanar el sacrifici de la totalitat de les guardes
afectades, com a criteri general, però és evident que l’aplicació
de determinades indicacions generals, s’ha de fer tenint en
compte les circumstàncies de cada lloc, i això és el que s’ha fet
a les Illes Balears.

Jo crec que si tenim garanties que s’actua bé i que es
prenen les mesures adequades, evidentment que podem tenir
les garanties que la llengua blava aviat serà un episodi del
passat. Jo, avui, i els deman perdó per la llarga intervenció, avui
els  he donat la informació que tenim, nosaltres sabem que altres
comunitats autònomes al nostre estat, l’any 60, eradicaren la
llengua blava, amb uns mitjans tècnics que no eren els nostres;
sabem que s’ha actuat amb celeritat i amb contundència, per
tant estam convençuts i es tracta d’això, estam convençuts que
molt prest haurem de parlar d’altres coses i no haurem de parlar
de llengua blava, la llengua blava a les Illes Balears és un fet
que desgraciadament ha existit, com ha existit la sequera, com
han existit d’altres coses del nostre passat recent, crec que
l’actuació ha estat correcta, i molt aviat, per les informacions
que tenim, pels estudis tècnics que tenim, pel treball dels
serveis  veterinaris oficials, esperam que estigui eradicada. Si
volen més garanties, els en donarem, si volen més informació,
els  en donarem, però dins els nostres recursos i els nostres
mitjans, podem dir que molt pres estarà eradicada la llengua
blava, i esperam que, una vegada acabada aquesta campanya
de vacunació i les mesures que s’han començat a prendre,
puguem dedicar el nostre temps a posar en marxa altres
iniciatives necessàries per al sector ramader.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre
del dia, només queda agrair la presència de l’Hble. Conseller
d’Agricultura i Pesca, Sr. Mateu Morro, i la de tots vostès. I no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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