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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons substitueix Miquel Gascón.

1) Compareixença del Sr. Jaume Galmés i Tous, president
de l'Associació de criadors d'oví  de Mallorca, sol Alicitada per
la ponència que té com a objecte avaluar l'impacte i les
conseqüències de l'epidèmia anomenada de la llengua blava.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del Sr. Jaume Galmés i Tous, President de
l’Associació de Criadors d’Oví de Mallorca, solAlicitada per la
p onència que té per objecte avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua blava i
aprovada per aquesta comissió perquè exposi la seva opinió i
informe sobre la matèria objecte d’estudi. 

Abans de cedir-li la paraula voldria agrair-li la seva
compareixença en aquesta comissió i del Sr. Guillermo de Olives
i Vidal que compareixerà després del Sr. Jaume Galmés. Per tant,
té la paraula el Sr. Jaume Galmés i Tous per fer l’exposició sobre
la qüestió.

EL SR. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS
D’OVÍ DE MALLORCA (Jaume Galmés i Tous):

Bon dia i moltes gràcies per deixar-me parlar aquí. A mi no
m’han d’agrair res perquè això no és més que un deure ciutadà
contestar les preguntes que la gent sap, honradament aquí. Els
vull dir d’altra banda, que no he preparat una tesi doctoral per
explicar-los a vostès que és la llengua blava, perquè supòs que
primer no ho han de menester saber per res i segon qui som jo
per donar una explicació de tipus totalment científica. 

Jo em limitaré a fer simplement una cosa de tipus històric, la
llengua blava és malaltia de tipus víric, és a dir, està produïda
per un virus i que la transmissió és molt curiosa, això ho sap
tothom, és un insecte una moscard que transmet d’uns animals
als altres, és a dir, el contacte directe no existeix mai, sempre a
través dels moscards i segon la llengua blava ens va sorprendre
perquè va venir de manera sobtada, però jo els vull dir també
que la llengua blava en aquestes zones d’aquí és endèmica, o
sigui hi ha llengua blava..., jo record si em permeten tots els
vells ja ho contaven quan jo devers els anys 50 estudiava  a
Barcelona teníem un veterinari que era professor de zootècnia,
era un senyor molt ilAlustre, d’una certa edat i a més era
veterinari i professor de l’escola de farmàcia i ens deia, en
aquell temps parlàvem en castellà, de llengua blava de haber
hayla diu vostès han d’estar preparats perquè els diran que no
n’hi ha i no n’hi ha, però n’hi ha i a mi això em va quedar i
resulta que llengua blava n’hem tengut al llarg de tot el temps
a Mallorca, un cas aïllat, diuen que no és possible, però jo crec

que sí és possible, hi ha dues ovelles que es moren de llengua
blava, les enterren, ningú sap res i no passa res.

Bé i després per què va venir això? Hi ha la teoria que quan
Còrsega i Sardenya és endèmica i no fan cap tipus de
tractament, per tant, això és una cosa que es va reproduint i per
una sèrie de circumstàncies de vent o el que vostès vulguin
creure, el que sigui, va venir aquí i va arribar a la zona de
Llevant i va ser on va fer la gran explosió i va donar un gran
perjudici a la gent. Jo m’agradaria destacar una cosa molt
important i és que la llengua blava va donar dos tipus de
perjudicis, el primer de tot és l’objectiu, és a dir, les ovelles es
morien i segon, el més important, tot el trastorn que va suposar
de la legislació de no poder trasplantar, que això fos lloc on no
podíem exportar pus bens, això va ser el gran problema que ens
va ocasionar.

De totes maneres els vull dir que les actuacions dels poders
p úblics, o sigui de les autoritats sanitàries, crec que per primera
vegada es va donar una situació d’una gran coordinació entre
el Mapa i Balears, o sigui no hi va haver problemes i amb molt
poc temps vàrem tenir, va costar arrencar però des del moment
que es va fer la primera vacunació, amb molt poc temps es va
vacunar tota la cabana mallorquina. O sigui m’agradaria
destacar-ho perquè no torni a passar mai més. És a dir, el que
vàrem fer va ser eficaç i tots els que vàrem poder vacunar, va
ser gratuït i va venir gent de fora, vull destacar l’actuació de les
autoritats, volia deixar constància d’aquest fet.

Un altre tema que volia exposar, després vostè
m’interrompran quan vulguin, és que mirin, l’agricultura
realment i desgraciadament patim, agricultura i ramaderia és el
mateix, a Mallorca són d’una gran tradició, és a dir, per què
s’abandona l’agricultura a Mallorca? No és perquè vagi
malament, és perquè a altres llocs va millor, això en mallorquí hi
ha una frase molt coneguda a la pagesia i deim, no és que més
avall en donen dos de mullat d’oli, vostès saben aquella
anècdota que hi havia un lloc que regalaven panets i per què
no en pren? Diu perquè més avall me’n donen dos i a més el
mullen d’oli. Bé la gent en fuig de l’agricultura, perquè
simplement a qualsevol altre lloc viuen millor i naturalment això
és un fet objectiu que existeix i és un fet que no és pot aturar.

Segon un altre testimoni que també els vull donar, en vista
d’això es produeix una mena de desbandada i tots els qui
encara estam ficats dins el món agrícola, jo encara els puc dir
que estic ficat dins les ovelles, bé jo estic jubilat, però tot està
en nom de la meva filla, ho dic per efectes fiscals, jurídics o el
que es digui, la meva filla és la propietària de tot això, però jo
estic darrera tot, naturalment sense cobrar res, perquè jo cobro
una bona jubilació del papa estado, estic content de la jubilació
que tenc, no em queixo, fins i tot em sembla molt per allò que jo
he fet, també els volia dir que jo som un funcionari jubilat de Sa
Nostra, hi vaig estar 30 anys i també sempre ha estat un lloc
que m’han pagat més bé d’allò que jo cregut que m’havia..., per
tant, amb gent com jo no tendrien cap problema ni un,
comprenen. Els volia dir que com més bé ho facin, com més
tècnic ho fan menys perden, a mi m’agradaria que toquessin
aquest tema, com que tot va malament, ja ho veurem i si perd,
però bé perdoni s’aturi, si ho fan ben fet i fan el que toca i
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donen tota l’alimentació i tot això, s’aconsegueix encara perdre
menys doblers.

Bé jo els podria parlar tres hores més, però em fa l’efecte
que em fico amb temes que no són d’això i si algú vol fer una
pregunta ja relacionada amb això, suposa que ens entenem
perfectament, no? Jo continuo sent un forofo del camp i
m’agradaria que sabessin que quasi tots els pagesos són com
jo, s’ho creuen que l’agricultura va bé i jo crec que ens ho de
creure, perquè si no... M’agradaria, ja acab, sabessin que
l’aprofundiment tecnològic i científica de tots els camps, ben
igual el de la judicatura, la indústria farmacèutica, la indústria
pesada, l’agricultura i la biologia, com més bé ho facin més bé
anirà i això ho tenim molt abandonat. Els puc dir en tema de
ramaderia que per exemple un pagès de la muntanya encara
s’escolta més un veterinari que un agrònom, perquè clar els
veterinaris saben que hi ha dins l’ovella, en canvi els agrònoms
els pagesos es pensen que no sabem res d’allò que mengen les
plantes, per exemple i així vivim i això ens du desgraciadament
a tot això de l’agricultura ecològica, que exageram el tema, jo
som partidari, però perdoni no és això, hem d’anar una altra
vegada a saber d’allò que s’alimenten les plantes i les plantes
no s’alimenten de matèria orgànica, vostès senyores i senyors
diputats ho saben, no s’alimenten de matèria orgànica,
s’alimenten de minerals i els minerals en mallorquí es diuen
adobs o abonaments i això és el tema que ens du sempre i jo em
pos nerviós quan sento a parlar d’això ecològic i no sé que i el
Govern ha de fer ecològic, perdonin, si féssim tots ecològic,
mirin si als ecologistes els donen tot el que demanen en tres
anys fam a tot el món, jo els ho dic perquè vostès ho sàpiguen
això, almanco sàpiguen el que jo pens, després ja sé que el que
jo dic no és vinculant, tot el que jo diré aquí no té cap
constància de res.

Bé perdonin la sinceritat que els tracto, no em pensava que
hagués de fer una cosa de tipus científic, per una altra part no
sé si n’hagués sabut, però això m’ha anat més bé, perquè jo al
cap i a la fi som un pagès que vaig estudiar de perit agrícola o
no sé si som un perit agrícola que ja era pagès abans, no ho he
sabut mai i ara ens diuen enginyers tècnics, no s’ho creguin
nosaltres som perits agrícoles, som una espècia en extinció, o
sigui d’aquí a poc ja no en quedarem, ara vénen els enginyers
tècnics, aquests sí que en saben de tot.

Bé i de moment per part meva moltes gràcies. Si volen saber
res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Galmés. Procedeix ara a la suspensió per
un temps màxim de 45 minuts, podem seguir? Grups que volen
intervenir? Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Donar
la benvinguda al Sr. Jaume Galmés i sí hem d’agrair la seva
presentació i sobretot la seva tasca en relació a l’agricultura

perquè coneixem la seva trajectòria professional i sabem que li
agrada el nostre món rural.

Aquí i en aquest Parlament i per acord de tots els grups es
va crear aquesta ponència, consideràvem que era important que
el Parlament es fes ressò d’aquest problema que hi va haver, ja
fa un temps i com molt bé ha dit vostè i ha remarcat, es va
demostrar una eficàcia i una coordinació entre les diferents
administracions per fer front a llengua blava. Efectivament des
de les primeres comunicacions que es varen tenir a la
Conselleria d’Agricultura, parlam del 29, 30 de setembre de
l’any 2000 a Mallorca i 3 o 4 d’octubre a Menorca, entenem que
hi va haver una actuació immediata, mesures de caire sanitari i
mesures de caire preventiu, allò que varen ser actuacions
d’inspecció, immobilització, recollida de mostres, prohibició de
moviment de bestiar, prohibició de sortida de bestiar, com
també va ser important tenir en compte la informació que es va
tenir de cara el mateix sector, com informació municipal, es
varen sacrificar les ovelles afectades, però també va ser
important allò que vostè també ha fet menció, la vacunació
massiva.

Per tant, entenem que ha estat important aquest control i
aquest seguiment que s’ha duit de forma coordinada entre les
diferents administracions que vostè ha fet menció. Però
sobretot també hi va haver un tema important que es va produir
i és que al mateix temps es va fer front a mesures de caire
econòmic, això també ho hem de recordar, hi va haver
indemnitzacions per al mateix sacrifici, per a la reposició i
indemnitzacions per a vacunacions, però també una campanya
important, ara ja ha passat un temps, però la baixada del
consum va ser dràstica, va ser important i per tant, mesures
d’incentiu a la comercialització i la imatge del sector. Per tant,
voldria remarcar dues qüestions, sobretot a efectes, ja li he
explicat que és una ponència específica per a la llengua blava,
aquest Parlament, esper que per acord de tots els grups
parlamentaris, redactarem unes conclusions, remarcaria que és
important i vostè així ho considera que hi va haver una actuació
correcte de les diferents administracions implicades per afrontar
aquesta malaltia de la llengua blava.

En segon lloc també és important remarcar el tema del futur,
aquí ara parlam de l’oví, però també en temes de futur, hi va
haver ara fa poc un congrés rural, coneixem també la seva
participació. Per tant, no tan sols hem d’afrontar malalties, sinó
que el sector també ha d’anar bé de cara al futur, jo crec que
també ens pot donar una sèrie de recomanacions de cara al
futur i això és el que li demanaria al Sr. Jaume Galmés, ja dic que
des del Grup Parlamentari Socialista li volem agrair molt
especialment la seva participació en conèixer la seva opinió en
relació a la llengua blava, com també reconèixer la seva tasca
professional en el món rural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps. 
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EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot i com no, agrair la
intervenció del Sr. Jaume Galmés i Tous, ha estat una
intervenció plena de seny i experiència d’un home del camp,
que indubtablement l’estima. Jo estic ben segur que aquesta
ponència sobre la llengua blava agrairà molt la seva
intervenció, sobretot perquè denota que realment està
connectat amb la realitat.

Però encara hi ha algunes coses que encara ens preocupen
de la llengua blava i és que malgrat la bona interrelació que hi
ha i hi ha hagut entre el Mapa i la Conselleria d’Agricultura hi
ha repercussions diferents a Mallorca i Menorca, la cabana
ovina és més important a Mallorca i en canvi de vacu és més
important a Menorca. És per açò que tots els grups hem pensat,
crec que encertadament, que hi hagués un representant directe
dels qui més viu els problemes, de Mallorca en aquest cas
vostè en el tema oví i el Sr. De Olives en relació al vacu a
Menorca i aquí a mi m’agradaria destacar dues coses perquè
ens ho pogués explicar. Primer si vostè creu que és una
patologia endèmica, que hi és, que rebrolla i que estam
immersos dins una zona de la Mediterrània on d’Est a Oest,
segons el vent i les condicions climatològiques, avançant i
posant caliu, de quina manera creu vostè que s’haurien de
prendre mesures preventives totes les Administracions? I com
els ramaders poden ajudar perquè açò sigui així, sigui factible,
perquè realment les Illes barreres d’entrada en tenim i és una
geografia i l’illa és la mar i per tant, si nosaltres no volem no
entra cap bestiar infectat. Però el nostre problema després és la
comercialització, nosaltres hem de sortir. Nosaltres hem sabut
i sembla ser que ja ho havíem demanat al conseller el mes
d’octubre, que dia 1 de febrer s’aixecarien per part de la Unió
Europea o del Mapa la possibilitat d’immobilització del bestiar
i aquesta, per notícies que sabem, sembla ser que s’està
aixecant i en perspectiva. Quines mesures prenen perquè sigui
així i si aquestes mesures profilàctiques i de control són creu
vostè les adequades i amb quin afany de colAlaboració
l’Associació de Ramaderes d’Oví donaran?

I a part de la situació actual comercial, també com molt bé ha
dit la Sra. Amer també hi va haver una gran baixada de preus, a
veure com la rendibilitat ha estat ferida en aquest cas. I mesures
preventives ja ho hem acordat i situació de futur, la rendibilitat
que vostè creu de futur del bestiar del xot que pugui tenir a
Mallorca i quina valoració vostè fa.

Res més de moment president i agrair una vegada més la
seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contestar té la paraula el Sr.
Galmés

EL SR. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS
D’OVÍ DE MALLORCA (Jaume Galmés i Tous):

En primer lloc contestaré per ordre. El futur com el veig, bé
jo crec i estic segur que vacunant tal i com es fa fins ara és

eficaç, no havíem vacunat mai, realment per la llengua blava jo
no record mai haver vist vacunar. Per tant, si sabem que
vacunant amb un any i mig de temps ja notam els resultats, crec
és de’n Pere Brullo, hem de vacunar cada any, pel que es veu
només es vacuna una vegada a la vida, per tant si duim una
bona política de les anyelles de reposició cada any amb els
grups de defensa sanitària, vacunar eficaçment i això són dos
que ho han d’aclarir. Primer les autoritats, o sigui la conselleria
ha d’insistir i després conscienciar els ramaders que realment
es preocupin i això li puc dir que en un 90% s’aconsegueix.

Quin problema queda pendent? Sempre queda aquell senyor
que té les 13 ovelles, les 7 ovelles, les 21 ovelles, totalment
ilAlegals, sense declarar, sense guia, sense prima, sense cap
imprès i que les té a la muntanya i com es pot aturar això? Idò
jo no ho sé, perquè clar això ja és bona fe, o sigui no és un que
entra droga o fa un follón, són persones diguem de la tercera
edat, jubilats i té les 13 ovelletes allà que li fan net les oliveres
i tot això i si aquesta gent no vacuna tot això podrien ser
vectors que anessin transmetent, és una cosa senzilla, fàcil,
però difícil de fer. Això seria una.

Després hi ha un altre tema important, si les ovelles o si el
bestiar estès correctament alimentat, correctament no vol dir
tancar-los a pinsos, no és això. És a dir, jo els voldria dir que
races d’ovelles només n’hi ha de dues classes, les que mengen
i les que no mengen, la resta són ramificacions i subterfugis i
subespècies, etcètera. Les ovelles que mengen, mengen i estan
bé, ara l’altre problema entre les que mengen és que mengin
adequadament, avui estam parlant d’alimentació i dietètica i la
gent no abusa de les grasses, ni dels hidrats de carbó perquè
engreixen i tota aquesta moguda, bé idò amb els animals hem de
fer el mateix, perquè moltes vegades jo els vull dir que alimentar
equilibradament és el més barat que hi ha perquè produeixen a
més el tipus de bestiar, el tipus de xotet que el mercat vol,
perquè en definitiva qui comanda és el mercat i primer deien els
xotets de la muntanya que sigui petits i no sé que, no és veritat
són desequilibrats, tenen una carn negre, dura i a més vella, en
canvi una ovella ben alimentada als 90, 60, tenen el pes que el
mercat demanda, que enlloc de tenir 100 ovelles mal alimentades
en tenguin 33 o 21, això és un criteri empresarial que clar, els he
de descobrir un secret, vostès saben per què va malament
l’agricultura? Perquè aquí no funciona, no ha funcionat mai, la
gent quan nosaltres érem joves, els qui no servien per a res els
feien pagesos i els que servien estudiaven, jo es veu que no
devia servir per res em varen fer estudiar, però em varen fer
estudiar de pagès, perit agrícola i mira m’ha donat resultat, jo
els puc dir que va ser mon pare l’any 47, ell va dir que per fer
agricultura l’any 47 en el segle XX sense estudiar, ell no volia
saber res d’això, em volia ficar a una notaria, o l’ajuntament,
què hi havia de fer jo a l’ajuntament?

Bé jo els conto això en pla de broma, però és la veritat, si
poguéssim transmetre aquesta mentalitat, vostès li diuen el
tarannà ara, amb això de la normalització lingüística, jo no l’he
normalitzada a la llengua, no s’enfadin però jo a la meva edat no
val la pena, no s’enfadin ens entenem perfectament, vostès
poden parlar així com vulguin, m’és igual crec que totes les
llengües són bones. Bé si aconseguim que les agricultures
adoptessin mesures profilàctiques, tenguessin els sestadors
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nets, traguessin els fems, tiressin superfosfat dins els fems és
allò que immobilitza les larves i val tres pessetes i mitja o mig
euro i a més aconsegueix millorar l’abonament, no els he de
donar lliçons aquí, però els vull dir i m’agradaria que
m’entenguessin, la solució existeix, no és veritat que no hi hagi
solució per al camp, el que té és que ningú mai ha llegit, jo no
sé ara els posaré un exemple que els farà riure, tots hem comprat
algun dia una gelera, o un televisor, fins i tot un cotxe i dins el
cotxe sol venir un llibrot gruixat que sol dir instruccions d’ús,
vostès, ni jo hem llegit mai res cap instrucció? No, ni tan sols
d’un mercedes, si algú de vostès té un mercedes aquí, molt bé,
però no han llegit mai res i te’n vas al mecànic i diu miri veu és
aquí que ha de pitjar, no ho ha vist? Idò això. La gent manega
ovelles i tractors i no sap com funciona un motor diesel, no ho
sap i això no pot funcionar així. Naturalment les altres
agricultures de la resta d’Europa, per exemple França, el que
sigui, són gent competitiva, en saben i saben manegar els
abonaments així com toca i saben emprar les quantitats que
toca, avui la gent empra abonaments i s’ha acabat i no venguin
en romanços, jo supòs que m’entén algú de vostès?

Bé després hi ha el tema comercial, hem de convèncer a la
gent que la qualitat de carn bona no és la petita, és la jove i per
tant, no hauria de fer por a la gent comprar una costella grossa,
però que sigui jove i clar això és el problema, les grosses són
velles ja està no queda més remei i en aquest cas feim un mal
perquè hem de sacrificar xotets que fan 7 o 8 quilograms, que
això és una tudada i perquè ens agrada aquelles costelletes i si
féssim l’alimentació ben feta tot això ho aconseguiríem.

Jo no sé si els he de dir res més, podria parlar tres hores.
Puc dir una cosa que no tengui res a veure amb això? Bé vostès
després no en facin cas. Bé l’agricultura té una subsistència per
a l’agroturisme, no malmenin l’agroturisme per favor senyores
i senyors diputats, diguin a no sé qui, a qui sigui que se’n
cuidin, que posin ordre, n’hi ha molts d’ilAlegals, idò els tanquin
i tots els que volem anar pel camí de la veritat que ens
estrenyin, però que ens facin passar i arribem a passar i no
enredin amb papers a l’ajuntament durant tres mesos i llavors
no sé ve una inspecció, et donen un permís, després caduca, et
diuen que sí, llavors et diuen que no i tu no sap que has de fer,
tenim una inseguretat jurídica tremenda. Ja sé que no és el cas,
però bé és com aquell que se’n va allà i demanda que posin en
llibertat a la seva filla que la té presa al Vietnam i jo he aprofitat
ja que som aquí per dir això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Galmés. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Bé just per insistir en un tema que és de fons i que ha fet
esment el Sr. Galmés i coincidim i és un poc diríem el futur de
l’agricultura i allò que possibiliti la subsistència d’un sector
que veim que està, o hem de fer esment que està en crisi. Quan
analitzam aquestes variables macroeconòmiques, que tots
coneixem del PIB, veim que és un sector que pateix.

Dir que coincidim en aquest tema de fons que ha fet esment,
quan li hem demanat en concret el futur del sector oví, és el
tema de formació, estam parlant en concret de les ovelles i quan
vostè ha fet esment a l’alimentació ha dit, és que hi ha d’haver
una formació suficient d’aquests pagesos per dur la finca,
l’explotació de forma empresarial, per tant, parlaríem d’una
eficient forma de gestió de l’explotació, d’una eficient forma de
l’alimentació i és una mica el tema, moltes vegades hem parlat
de quina és la població ocupada en el sector, aquesta piràmide
invertida, per què no s’incorporen més joves? Un poc insistir
que l’agricultura ha de tenir futur, aquí aquest Parlament se’n
fa ressò de molts de problemes, ara parlam d’aquest, però n’hi
ha molts d’altres i pensam que ha de tenir cabuda dins una
economia, que tots sabem que està especialitzada en el turisme,
però el paisatge ocupa una part important i per tant, aquí té un
paper a jugar, hi ha de ser i és importantíssim, no tant pel seu
pes en termes econòmics, però sí en el seu conjunt ho valoram
molt positivament. Ell ha insistit en un problema, que hi
coincidim i és una gestió i és una forma empresarial i per tant,
es tradueix en una eficiència en la gestió de les explotacions,
que aquí en concret parlam de l’oví.

Res més, tornar agrair la seva presència aquí. Moltes
gràcies, Sr. Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, jo crec que ja s’han
donat les claus per vacunar d’una manera preventiva a tots els
anyells de reposició, jo crec que açò és una bona mesura i
hauríem de conscienciar que el 10% restant s’hi sumi i jo crec
que d’aquesta manera ajudaríem moltíssim a la desaparició i el
manteniment de la llengua blava. Evidentment una correcte
alimentació, açò també necessita una campanya de
sensibilització i d’informació exhaustiva que les mesures
adequades i el menjar adequat són després una bona
comercialització en el futur i aquest a bona comercialització va
també per una campanya de sensibilització a la gent que no és
l’anyell més petit el més bo, sinó que és el jove, com molt bé ha
dit. I a més vostè jo estic d’acord en la formació, que açò és
bàsic i fonamental, ja ho ha dit la Sra. Amer. 

Si..., nosaltres sortosament vam visitar a Israel, hem fet que
en ple Neguev, en ple desert, allà s’ha fertilitzat el desert, i açò
ho van fer persones que no sabien res d’agricultura, i en els
anys 40 varen ser persones universitàries d’Europa i
d’Argentina que van emprar el cap; com que van emprar el cap
allà van fertilitzar, van posar el gota a gota i allà hi ha fruits, hi
ha verdures, hi ha patates, i fins i tot explotacions intensives de
600 vaques en ple desert, cosa que és inimaginable aquí, que
produeixen uns productes lleters i derivats de llet extraordinaris,
amb una comercialització excelAlent. Per tant jo estic d’acord en
què la formació -s’hi ha d’insistir- és bàsica i fonamental. Jo en
aquest camp crec que el Govern té molt.
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I evidentment, com a punt final, estic totalment i
absolutament d’acord amb vostè que l’agroturisme és un
complement decisiu per a la renda de l’agricultura i per a la
renda de la persona que es dedica al camp si volem salvar
aquesta biodiversitat i aquest equilibri ecològic que nosaltres,
tots, tant desitjam.

Res més. Agrair una vegada més al Sr. Jaume la seva brillant
exposició, que ha estat entranyablement entretinguda i sentida.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per tancar la qüestió té la paraula
el Sr. Galmés.

EL SR. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS
D’OVÍ DE MALLORCA (Jaume Galmés i Tous):

Bé, de tota manera moltes gràcies, però jo també voldria dir
una altra cosa, encara. M’agradaria que sabessin almenys des
del meu punt de vista què dic. No pensin que estigui tancada
l’agricultura; no és vera, en queda, en queda i molta, encara, i
aquest és el problema, que hi ha gent que li agradaria i que en
té ganes, i jo conec gent jove, gent que té 20 anys i busques,
entre 20 i 30, que estan enredats amb allò, que tenen un tractor,
que tenen deutes, i és gent que en té ganes i, clar, per fer
agricultura, a més de la saviesa necessita saber-ne, necessita
tenir esperit, tenir allò que es diu esperit vocacional. Jo estic a
fora vila i me’n cuid de les ovelles i pas gust, i qualcú em diu:
“I ara tu has d’anar a encalçar...”, idò miri, és que m’agrada. Bé,
idò això és el que hem d’anar alerta a no perdre. 

Miri, hi ha un problema avui, i amb això no voldria allargar...,
talli’m i jo... 

EL SR. PRESIDENT:

No, no passi pena.

EL SR. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS
D’OVÍ DE MALLORCA (Jaume Galmés i Tous):

Gràcies. Mirin, hi ha una sèrie de coses que s’han d’haver
viscut de petits. Jo podré contractar un treballador que serà
fenomenal però que no en té ni idea i, clar, si no en té ni idea li
costarà molt aprendre’n. Bé, idò, tots aquests oficis els perdem,
aquesta tradició que complementa la tècnica; era el complement
de la tècnica; jo -perdonin que posi exemples de mon pare- mon
pare va néixer l’any 96 o 97 i es va trobar l’any 50 que tenia un
fill que no sé què i, clar, quan jo estudiava, jo m’adonava que
ell em demanava coses i m’adonava que ell no ho entenia, ell no
m’entenia però jo l’entenia a ell, clar, i això va ser el que jo he
après a la meva vida, ho he duit. 

Jo crec que això és el que hem d’anar alerta a no perdre,
perquè hi ha molta gent avui que sí, que li agradaria, però clar,
quan li parles i li parles diu: “Jo això no ho entenc”; idò, fill
meu, és que si no ho entén també...

Bé, o sigui que com a conclusió de tot això, de la meva
intervenció, mirin, ja sé que no és una cosa econòmica, ja sé
que esdevenidor, futur, no en té; els que vulguin fer les
amèriques que no pensin massa en l’agricultura, però per
diversificar, a aquells que encara estam ficats a dins, per poca
ajuda que ens donin encara continuarem. Val la pena. Sempre
sortirà més barat mantenir els agricultors que posar jardiners,
perquè sinó llavors els senyors hotelers voldran que ens
cuidem d’això i ens llogaran un jardiner, i val més mal pagar un
bon pagès que no ben pagar un bon jardiner, i aquest és
l’assumpte, no?, si no m’hauran de llogar..., perquè si jo
abandon les meves finques s’hi posaran romaguers i llavors hi
fotran foc i tot serà una fumerassa, i llavors vendrà la senyora
de Medi Ambient i ens renyarà a tots, no ens deixarà ni torrar
un botifarró. És que és un embull, no?

Jo crec que això no... Jo no he estat mai parlamentari,
perdonin, ni en tenc cap aspiració ni una, o sigui, no passin
pena, eh?, però és una llàstima. Per què no podríem fer així,
això? La gent podríem parlar i ens entendríem. Jo a vegades
veig que es barallen i... No!, no fa falta barallar-se; jo els dit, a
vostès, tota una sèrie de veritats, ja han vist per on anava i jo
no crec que hagi ofès ningú perquè jo no tenc ràbia de ningú.
No perquè jo ara digui la veritat a un senyor jo li hagi de tenir
ràbia. Na Mercè i jo hi ha moltes coses en què no estam
d’acord, però jo l’estim la mar perquè jo tal i qual, no?

Bé, idò això, i perdonin. Jo en sé més; això és en Jaume
Galmés i ja no en queda més. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Galmés. 

2) Compareixença el Sr. Guillermo de Olives i Vidal,
president d'AGRAME, sol Alicitada per la ponència que té com
a objecte avaluar l'impacte i les conseqüències de l'epidèmia
anomenada de la llengua blava.

Passam ara al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença del Sr. Guillermo de Olives i Vidal,
president d’AGRAME, solAlicitada també per la ponència que
té com a objecte avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava, i aprovada per
aquesta comissió.

Perquè exposi la seva opinió i informi sobre la matèria
objecte de l’estudi, té la paraula el Sr. Guillermo de Olives i
Vidal per a fer l’exposició.

EL SR. PRESIDENT D’AGRAME (Guillermo de Olives i
Vidal):

Moltes gràcies, Sr. President. No tenc cap experiència en
aquestes intervencions, estic com el Sr. Galmés, ben igual. Tenc
afecció al camp com ell, tenim molts de problemes i jo sempre
crec que tot s’ha de resoldre perquè el camp no desapareixerà.
Tindrem molts d’embulls, tindrem molts de maldecaps, emperò
no ha de desaparèixer perquè el tenim, el camp, hi és i sempre hi
haurà qualcú que voldrà fer feina al camp.
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En relació a la llengua blava, no vull repetir allò del Sr.
Galmés, emperò també som de la seva opinió: que n’hem
tinguda, si no sempre, moltes temporades i no ha sortit, i no ha
sortit per casualitat, supòs jo, perquè quan arriba l’estiu, que és
quan ve o apareix, es moren com cadena i, “què ha tingut?,
basquilla, diuen”, i basquilla, i sempre era basquilla, i allò era
llengua blava.

Quan a Menorca vam començar a detectar més morts de les
normals, perquè moltes vegades també es morien de fam, també
ho hem de saber dir, ja vam començar a avisar el veterinari; els
veterinaris no tenien cap experiència en llengua blava, açò ho
hem de saber veure perquè és lògic, no l’havien vista i va ser
una petita assignatura dins la seva carrera i res més, i ja a finals
d’agost va ser quan van començar a denunciar aquests casos
i, a finals de setembre, ja van veure que era llengua blava, ho
van arribar a veure. Per tant, el Govern balear crec que va ser el
6 d’octubre que va declarar l’epidèmia.

Què s’ha de fer, amb l’epidèmia? Jo comprenc el problema
perquè hi va haver reunions entre la consellera de Menorca i
veterinaris, “què feim i què no feim?”, hi va haver discussions,
jo no les sé, només he sentit castanyoles, i hi havia veterinaris
partidaris de no matar, uns altres que sí, i al final no hi ha cap
dubte que allò més important és conservar la cadira, i com que
les ordres ministerials deien que en cas d’una epidèmia s’ha de
matar, van decidir matar, i van començar a matar, van fer una
escabetxada, i lloc que veien amb uns quants bens amb llengua
blava ho mataven tot. 

La veritat és que va crear molt de malestar perquè no van
tenir una explicació per a les associacions agràries. Si ens
haguessin demanat l’opinió a les associacions agràries tal
vegada haguérem pogut convèncer de prendre unes mesures
preventives com tancar el bestiar als bovers, que no es mescli
un bestiar amb l’altres, desinfectar els bovers i esperar i
observar què passava. Mentrestant per a mi hi ha una errada
molt gran del nostre govern, el Govern espanyol, perquè hi ha
unes ambaixades per Tunis i per Algèria, i ells saben que si hi
havia una llengua blava per allà ho han de detectar i han
d’avisar, i han de tenir la precaució de tenir vacunes, i açò és
l’obligació del govern nacional, no és cosa ni d’autonomia ni
cosa local, ha de ser el govern nacional que ha de preveure
aquestes coses i no ho van preveure, com és lògic. No és que
ho vulgui explicar, però tal vegada a una ambaixada tenen prou
feina amb altres coses i açò pot passar inadvertit.

Aquests moscards els du el vent, el vent els du, són
capaços de volar 200 quilòmetres tranquilAlament amb el vent.
Vol dir que sempre poden arribar aquí, i poden anar a Itàlia i
poden anar a moltes bandes, i és una malaltia endèmica al nord
d’Àfrica; la tenen endèmica i la tindran fins que s’ho prenguin
seriosament, i com que el nivell de civilització no és el nostre
n’hi ha per anys, n’hi ha per anys, de tenir aquest perill.

Per tant, s’han de prendre mesures, i les mesures són
aquestes: tenir vacunes preparades. Sé o he sentit dir que la
vacuna té un perill: que la vacuna inoculi la malaltia, i que
després sembla que aquestes moratòries, o aquesta prohibició
de dos anys, si vacunam entra en vigor; he sentit dir açò, no sé

si és cert o no emperò també seria un perill. Vol dir que la
solució és tenir vacunes preparades sempre. La malaltia té una
sèrie de castes, no sé si són 20 i busques, 22 o 23, que vol dir
que sempre hem d’estar a l’aguait de quina casta és la que corre
pel nord d’Àfrica, que és la que dóna. No és feina nostra, és
feina del polític que ho ha de resoldre i se n’ha de preocupar.

Mentrestant a Menorca continuaven matant, i hi va haver
un moment que hi havia tant de malestar que les dues
associacions agràries grosses, FAGME i AGRAME, ens vam
juntar i ens vam plantar a un lloc que es diu Les Alzines, que hi
havien d’anar a matar i no hi varen anar a matar perquè allà ens
vam juntar 50, 60 persones. Jo no hi vaig ser perquè aquell dia
em van avisar a les 12 i jo tenia declaracions a la televisió i hi va
anar un representant meu, un representant de la junta
d’AGRAME. Bé, açò va anar molt bé, ho van aturar, després es
van encalentir la boca i van demanar dimissions, bé, es va
complicar. Dins les dimissions nosaltres, AGRAME, no hi vam
voler entrar perquè no ens duia enlloc, una dimissió
normalment no du enlloc. (...) és fer que en nomenin un altre i
tornar a començar, i com que hem d’anar a allò pràctic, nosaltres
ens vam desmarcar i no vam voler jugar a açò, i la vam
endevinar, la vam endevinar perquè no haguérem anat enlloc,
o jo crec que ho vam endevinar.

Gràcies a açò, o tal vegada perquè ja ho van decidir, no vull
dir que tot fos cosa o gestió nostra perquè mai no és així, les
coses són sempre dues o tres coses entrecolcades, van aturar
de matar i van esperar les vacunes. Tothom va tancar el bestiar
als estables, van demanar que afloressin -açò és molt curiós-
van demanar que afloressin aquells bens que tenien a hortals
i a finquetes petites, fins i tot a jardins, que no sé com ho feien,
perquè tothom els pogués vacunar, i és curiós perquè a
Menorca van aflorar 4.000 bens que no estaven reconeguts
enlloc. Vol dir que en van matar 4.000 i busques, en van morir
800 i busques, vol dir que la cabana quasi es va restablir,
emperò no dels que es dedicaven als bens, sinó que hi havia
els caps.

La repoblació ha estat difícil perquè han necessitat tres
anys. El pagès no és solidari; vol dir que el que no va tenir
malaltia i podia vendre anyelles va demanar el oro y el moro, i
anyelles per 25.000 pessetes, i açò és un disbarat. Jo ho he de
recriminar a uns quants, però..., els doblers, o els “dobbers”,
com deis aquí, són doblers i vol dir que tothom anava a la seva.

Bé, en una sèrie de reunions que van fer van acordar unes
indemnitzacions i van parlar d’unes 35.000 pessetes, en principi,
que havien de ser 25.000 pessetes per aquell que tornava a
comprar anyella, més 10.000 que correspondrien a respectar la
subvenció del MAPA o d’Europa per be, que és el que no hem
cobrat. Vol dir que en lloc de cobrar 35.000 pessetes els
ramaders d’oví, van cobrar 25.000 pessetes. Bé, això ha estat
així, ha estat una pena perdre aquestes 10.000 pessetes perquè
l’únic que havien de fer era reconèixer dins la cartilla ramadera
que faltaven aquells bens perquè els van matar, i ja haguessin
cobrar, emperò aquí no hi va haver prou coordinació i açò s’ha
perdut i no crec que tengui remei, però vaja, tota la resta s’ha
resolt. 
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Van vacunar, van tardar més del que esperaven perquè les
vacunes van venir de Sud-Àfrica, i van començar..., dia 8 o 9
van dir que dia 16, i dia 16 van dir que més, i va ser dia 21 o dia
22 que van vacunar prou equips veterinaris..., bé, jo em pens
que en dos dies ho van vacunar tot i no hem sentit parlar més
de la llengua blava. 

La gent al principi va tenir vessa de menjar xot, però al final
van partir tot d’una i, econòmicament, amb la venda de xot no
s’ha perdut gaire perquè va ser qüestió d’esperar. On sí hem
rebut fort, i molt fort, ha estat amb el boví. El boví, que és
transmissor de la malaltia, no es pot vacunar, emperò agafa la
malaltia, la incuba i la pot transmetre a qualsevol moscard que
després pica a un be i passa la malaltia. Açò és el que va fer
aquesta moratòria de dos anys, o no poder exportar bestiar a la
península en dos anys; açò va rebentar preus i vam aconseguir,
tal vegada per sort, perquè la cabana sobretot de lletons
comença a partir d’agost-setembre fins a acabar el gener. Com
que la malaltia va sortir dins l’octubre i la prohibició va ser dins
l’octubre, ja hi va haver una sèrie d’exportacions, ens vam
llevar molts de lletons de damunt, i hi va haver llocs a què no
va afectar per a res i a uns altres sí que els va afectar, perquè ja
no podien treure els lletons, i nosaltres no engreixam els lletons
perquè quasi tots són frisons i un lletó frisó és mal d’engreixar,
i per engreixar duent pinso de fora els preus no surten i ningú
(...) d’engreixar. Vol dir que sempre venem els lletons.

Idò bé, no podíem vendre els lletons, vam poder arreglar
que a Mallorca hi havia els engreixadors d’aquí que els van
comprar, els van primar amb una subvenció de 6.500 pessetes
per a l’engreixador mallorquí, més 1.500 per ajudar el transport
de Menorca a Mallorca; o sigui, a l’engreixador li anava bé, a
nosaltres no ens anava bé perquè per 21.000 pessetes ens
compraven el lletó però, vaja, ens el llevaven de damunt.

Després aquí van tenir mala sort perquè van entrar les
vaques boges. Ja és un altre problema però aquí van rebre fort
perquè els va agafar amb tots els lletons grassos per vendre i
no els podien vendre, perquè amb les vaques boges ningú en
menjava, ningú no volia menjar carn i açò va ser molt greu i
aquí van rebre molt fort. Poc a poc, a base de propaganda i a
base de dir mil declaracions que no hi havia perills, i la veritat
és que no n’hi havia però, bé, s’havia de convèncer el
consumidor, s’ha anat obrint i van consumint. Després va venir
aquella prohibició de no menjar costelles d’espina, llevar l’os
de les costelles, i açò, a partir dels 12 mesos, de tot aquest
bestiar s’havia de llevar la costella; idò vam llevar la costella,
sense cap dubte, però sempre a costa de qui ven el vedell,
sempre ho ha de pagar el que ven la matèria primera, i, açò, no
hi ha hagut cap indemnització que ho hagi tapat i açò han estat
moltes pessetes, eh?, açò per vedell han estat de 15 a 20.000
pessetes de davallar. I després ja ens van davallar els preus,
vam perdre 50 pessetes de preu perquè la gent no en volia,
emperò 50 pessetes més barat es venien, (...) és un miracle però
és així. I no tan sols és així: fins i tot ara avui encara no hem
recuperat el preu de 500 pessetes; ara el màxim que paguen per
vedells engreixats amb menys d’un any, que no s’ha de llevar
la costella, idò no volen arribar a 500, ara són 490 i d’aquí no
passen. Vol dir que encara no hem recuperat el preu de llavors
ençà.

I açò està així. Jo en el congrés rural que vam fer aquí fa dos
mesos, o tres ja, perquè el temps passa i això era per l’octubre,
vaig dir que havia regalat, vaig vendre 11 lletons i vaig dir que
els havia regalats, perquè el que jo vaig cobrar va ser la llet que
l’amo els donava i jo trob que la feina no, la llet que l’amo
donava al lletó per poder-lo vendre. Els lletons els vàrem haver
d’aguantar dos mesos i mig o tres, vol dir que va ser la llet de
dos mesos i mig o tres el que em van pagar, ni la feina ni els
lletons, els vaig regalar. És un poc exagerat però ho vaig dir
perquè açò és un abús inaudit, i ha estat perquè enguany no
hem fet res per poder treure els lletons; podíem fer un conveni
amb els engreixadors mallorquins, no s’ha fet, no hem fet cap
tracte, no hem fet cap tracte i l’hem venut, hem venut el bestiar,
emperò més barat. Miracle!, un altre miracle, un altre miracle de
l’economia. Vol dir que en el preu que toca no es podien
vendre, i barat sí. Vol dir que tothom ha tengut els seus lletons
i tothom ha engreixat, miracle econòmic, sempre a costa del
ramader.

I no sé si he deixat qualque cosa enmig. Ara sembla que els
deixaran dur a la península, emperò volen 15 dies de retenció
del bestiar que ha d’anar a la península per fer l’anàlisi. Clar, el
comprador de bestiar que hagi de posar 15 dies el menja r  a
aquest bestiar, idò ell no voldrà pagar; la solució és que ens
voldrà davallar a la gent del camp, al ramader, i el ramader no sé
què farà, perquè al final un està ofegat i ven a qualsevol preu
perquè et fa nosa. A mi m’han arribat a fer tanta nosa els lletons
que si l’assumpte d’aquí a l’octubre no s’arregla, jo he donat
nom que just neixi un mascle matar-lo d’una escopetada, una
escopetada i no hi haurà problema, ja ho tendrem arreglat. 

Vaig proposar a la consellera i al conseller Sr. Morro, a la
consellera Ester Riudavets i al Sr. Morro, la prima Herodes, que
hagués solucionat moltes coses, emperò jo comprenc que
políticament no és agradable. La prima Herodes consisteix en
agafar el lletó i matar-lo, sacrificar-lo amb un injecció i llest, i
primar i pagar una indemnització. Així haguérem resolt molts de
problemes però no es va voler acceptar perquè no és polític, i
jo ho comprenc, no és polític, no és agradable que la gent digui
“ara els maten”. Jo ara, a partir d’octubre, si no s’ha resolt el
problema, els mataré jo, els mataré jo i els tiraré al femer. S’ha
acabat, perquè els problemes són més grossos per aguantar-
los; la vedella no, la vedella l’aguantam perquè hi ha la cria.

En aquests moments només ens defensam amb la venda de
llet o formatge. La vaca vella, el programa del Feoga va anar
molt bé, les vam vendre a bon preu, emperò açò s’ha acabat,
perquè ara el programa del Feoga nou volen 10 tones, i ajuntar
10 tones ja costa; les volen mortes, dins un contenidor, dur-les
a un lloc determinat..., és tan complicat que no hi ha comprador
que s’hi vulgui enfrontar. Ara, sempre ens estan comprant les
vaques màxim a 100 pessetes quilo, 100, 110 pessetes quilo, per
açò es poden vendre; ara, el preu raonable d’almenys 200 o 250
pessetes, així no hi ha manera. Vol dir que estam com amb els
lletons: si arreglam la vaca, surten, si no l’arreglam, a veure què
feim, i aquest és el problema, i també s’ha de resoldre.

Hi ha una passa ben feta del consell i del Govern balear, que
és que han posat en marxa fer les sales de trossejament tant a
Maó com a Ciutadella. Això ens donarà opció a poder matar tot
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aquest bestiar. La vaca que no serveix per munyir serveix per a
carn, té preu d’hoteler, als hotelers els agrada aquest preu
perquè aprofiten el filet i aprofiten la carn picada, vol dir que
per a menjar ells els va bé, és carn sana, i tal vegada per aquí en
podríem sortir. Ara, esperam que s’arribin a muntar i veure què
passa, perquè hi ha un fer real, i és que el ramader no es pot
dedicar a vendre a un hoteler, enmig hi ha d’haver una
organització que ha de ser un carnisser, ha de ser una confraria,
ha de ser qualcú que ho pugui fer, perquè nosaltres directament
no podem anar a vendre a ningú, tenim prou feina en llaurar i
munyir, vol dir que no podem fer aquesta gestió.

Jo confii que amb aquestes sales hi haurà sortida a la
qüestió de la carn, i si no ja ho veurem. Sempre batallarem, açò
sí; mentre hi hagi gent que vulgui batallar batallarem. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. de Olives. Grups que vulguin intervenir?
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies. Hem decidit que intervengués jo, que no
som el portaveu d’aquests assumptes d’aquesta comissió
precisament pel meu desconeixement de la matèria agrícola, i en
primer lloc per agrair a tots dos la lliçó que ens han donat, que
és l’objectiu, una mica, d’aquestes comissions, que els diputats
aprenguem coses de les quals no tenim un coneixement per no
estar-hi tan implicats com hi estan vostès. I també felicitar el Sr.
Galmés per la frescor de la seva intervenció, i coincidir amb ell
que petit no vol dir jove, i a vegades tenir edat tampoc no vol
dir falta de frescor mental. Per tant, molta enhorabona per la
seva intervenció i replantegi’s el tema de ser parlamentari, ara
que té temps lliure i està lliurat d’altres feines, perquè crec que
donaria alegria, a vegades, en aquests plenaris.

Bé, jo he escoltat amb atenció la seva exposició i crec que
és lògica, és la veu d’un sector que en aquesta comunitat ha de
competir amb altres coses que van millor i, per tant, sense anar
malament té aquest handicap. De totes maneres jo voldria un
aclariment per a un ciutadà, i vostè ho ha apuntat; és a dir, veim
que la ciència -jo em dedic a una part d’aquesta ciència, no a la
veterinària- està avançant per resoldre problemes de tipus
sanitari. Avui en dia la sanitat dels homes i de les dones ha
avançat moltíssim i ho curam bastant quasi tot, i en canvi veim
que per al més mínim conflicte sanitari animal la solució és la
mort, i evidentment avui en dia, que aquesta mort es transmet
per televisió, quasi quasi és tan impactant com quan un veia el
que succeïa als camps de concentració de Dashau, o de
Wuhenwald, o això. És a dir, veure màquines que enterren mils
i mils de vaques i que no hem acabat de resoldre un problema,
que és curar-les, que, a més de tenir l’impacte afectiu, veim que
té un impacte econòmic: una vaca, una ovella, valen molts de
doblers i segurament seríem capaços, crec jo que hauríem de ser
capaços de resoldre això com resolem una faringitis a un infant
o una malaltia més complicada a un adult i, evidentment, no ens
plantejam, quan hi ha una epidèmia de determinada cosa,
eliminar aquells que puguin ser portadors.

Jo en tenc realment una preocupació perquè..., vostè ho ha
dit, de la por, a vegades, que la por provoca que facem això.
Realment no podríem ser capaços de resoldre -ho veim ara amb
el tema dels porcs a Catalunya, ho hem vist aquí amb el tema de
les vaques- altres sistemes i plantejar a les administracions
públiques, si és necessari incrementar els fons que es dediquin
a investigar aquestes coses? Jo crec que darrerament hem
donat proves de ser incap aços de resoldre un problema que en
aquest moment fins i tot s’està plantejant amb alarma social, i
evidentment la humanitat no pot prescindir d’aquestes fonts
d’alimentació, naturalment que no.

Per tant a mi m’agradaria que m’aclarís des del seu
coneixement de la matèria aquests temes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Vull agrair la intervenció de Guillermo de
Olives Vidal, que ha estat suficientment ilAlustrativa. 

Vostè diu que el camp no ha de desaparèixer. Jo estic ben
segur que tots els grups polítics que aquí formam aquesta
comissió, la vam formar en aquest sentit, perquè ens
preocupava moltíssim que la llengua blava fos una taca
negativa en aquesta projecció de futur que el nostre camp ha de
tenir i, com he dit abans, la llengua blava va afectar d’una
manera diversa diferents comarques a Mallorca, a Eivissa, i
també a Menorca. A Menorca d’una manera, tal vegada, molt
més sensible, permeteu-m’ho, perquè directament anava
dirigida a un 65% de la renda final agrària, que és el vacum. Si
nosaltres allà tenim una economia agrícola ramadera extensiva,
que ajuda notablement a la biodiversitat i a l’equilibri ecològic
de la nostra illa, reserva de la biosfera, i és una estampa verda
de cara al turisme, nosaltres l’hem d’ajudar, i jo crec que un dels
factors importants és que aquest camp sigui rendible.

Si el camp i les seves explotacions no són rendibles
difícilment tindran una supervivència de futur. Per què dic açò?,
perquè la llengua blava, independentment que es pugui
controlar, que jo crec que ara sortosament està controlada,
malgrat tots els problemes que hi hagi hagut, estam immersos
dins una zona, com he dit també abans, dins la Mediterrània
occident al, que està propera a altres zones que en tenen, i per
això jo crec que avui hi ha prou sensibilitat a l’administració
central, del MAPA, de la Conselleria d’Agricultura, i també dels
ramaders, perquè actuem ràpidament quan es produeixi un fet.
Per tant hi ha una sensibilitat positiva en aquest sentit i jo crec
que açò ho hem de fer constar a la comissió aquesta de la
llengua blava.

Però hi ha altres coses que em preocupen, de futur, com és
la comercialització definitiva del vacum. Record que es feren
unes jornades per la Conselleria d’Economia a Menorca, a
veure quina relació podia tenir amb el sector hoteler;
m’agradaria que vostè m’explicàs si el sector hoteler és sensible
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a aquesta compra de productes del camp i sobretot tant en el
bé, en el xot com en la vedella, i tal vegada podria tenir una
sortida positiva. Una altra cosa és quin tipus de
comercialització de la carn creu vostè que el Govern de les Illes
Balears hauria d’imprimir, donat que realment si els quinze dies
aquests dificulten després la venda, quines mesures
correctores s’haurien d’implicar.

I després, em preocupa moltíssim que l’única sortida pugui
ser la prima Herodes, perquè si la prima Herodes (...) matar,
matar amb doblers o matar sense, l’única diferència és el cost,
p erò si no hi ha cap més solució per a mi és un tema
extraordinàriament preocupant ; i crec que convendria que des
de la Conselleria d’Agricultura i del sector aprofundissin en una
sortida positiva, com molt bé ha dit el Sr. Crespí. Jo crec que és
la darrera mesura extrema que hauríem de prendre i que hauríem
d’evitar de cara al futur.

I, per altra banda, si vostè té dades de quina quantitat
parlam de bestiar vacum que exportàvem nosaltres a la
península i a causa d’açò no ha sortit durant aquests anys, i
que ha significat per a la renda. Tot açò perquè entre tots ens
ajudem a fer fiable aquest camp nostre, que nosaltres
consideram estratègicament imprescindible i fonamental; a més,
és una política d’Estat i una política que tots els grups polítics
estam d’acord en no fer demagògia i anar per feina i intentar
donar-li una solució.

I res més, agrair la seva exposició i si té a bé contestar el que
jo li he exposat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contestar, té la paraula el Sr.
de Olives.

EL SR. PRESIDENT D’AGRAME (Guillermo de Olives
Vidal):

Bé, el Sr. Crespí m’ha demanat què pens fer per als animals
malalts. Els animals es posen malalts com ens hi posam
nosaltres, quan nosaltres ens posam malalts anam al metge i
ens cobra mil duros o cent euros, avui, i o més, i pagam i
després demà torneu i torneu a fer una visita i torneu a pagar i
amb dues o tres visites ho resolem; quan un animal es posa
malalt, hem de cridar el veterinari, el veterinari també vol cobrar.
Una vaca, normalment, si era sana i està forta una malaltia la pot
aguantar, però si n’agafa una, una altra, que sol agafar perquè
ja era dèbil, es mor. Vol dir que aquí, com que hem de pagar el
veterinari i la vaca no val res, el pagès ha de tenir un criteri a
veure si val la pena cridar el veterinari o no val la pena, açò és
el primer que s’ha de demanar, i de cada vegada més.

Jo he vist moltes vegades salvar una vaca i ha costat tant
com el que valia o més; vol dir que si era una vaca d’aquestes
que té molts de punts i que té molt d’interès a valer, al
veterinari ho criden, però si no ja la començam a deixar morir. Si
el pagès té quatre medecines ho prova, a veure com va açò,
com va allò, de vegades salven la malaltia i si la salva bé i si no
vindrà una vedella, vindrà una vedella, es morirà i hi posarem

una vedella. Açò va així, perquè el veterinari és car; el
veterinari, és lògic, ha de cobrar i va passant factures i ja ve
moltes vegades per a inseminacions; hi ha molts de pagesos
que ja saben inseminar, però n’hi ha d’altres que no, clar, el
veterinari fa una feina i les hores de feina s’afegeixen, ha de fer
el jornal. La prova és que a Menorca hi ha 22 o 23 veterinaris i
que es dediquin a anar a curar als llocs i a inseminar i aquestes
coses només n’hi ha quatre, o sigui que tota la resta s’han
colAlocat a escorxadors o a Agricultura o a Sanitat o a clíniques
de cans i moixos i coses d’aquestes, perquè la feina és feixuga,
la feina de veterinari és feixuga.

I després, allò del sector hoteler. El sector hoteler és un
empresa, els hotels són unes empreses que volen guanyar
doblers i no volen molèsties; l’hoteler, a les vuit del matí, a la
cuina vol tot el que necessita i si ho pot aclarir amb dos o tres
proveïdors millor, i si pot ser amb un millor encara. Nosaltres no
podem subministrar car a l’hoteler, a l’hoteler no li interessa.
Vol dir que ha de ser el sector comercialitzador qui agafi prou
força, qualque grup de carnissers o qualque carnisser que
puguin fer ús d’aquestes sales que ens faran i que puguin
servir el que volen els hotelers. Els hotelers, doncs, telefonen
i diuen, eh, jo vull tants de bistecs, tants de filet i tant de carn
picada i tantes costelles de bé, el que sigui, i a les vuit ho vol
trobar allà, no vol saber res més, i ho vol barat. Jo aquí, quan
estava al quarter, em donaven a dinar xot d’Austràlia, que era
barat i era bo; el duien i el donaven i la ració del soldat era molt
curta i l’estiraven; vol dir que l’hoteler fa el mateix, l’hoteler a la
cuina té una ració per turista i diu tant a la cuina i amb això
t’has de defensar. Més o menys deu funcionar igual.

Per açò l’hoteler a nosaltres no ens defensarà mai. Hem de
pensar també que a Espanya, tal vegada diré una cosa que
semblarà rara, però a Espanya, en qüestió de subministrament
de menjar és una potència agrícola: tenim tot Llevant que du
tota casta de verdures i fruita; tenim Almeria que tal vegada fa
cinc-centes o sis-centes mil tones de verdura; Huelva que tal
vegada envia tres-centes o quatre-centes tones de maduixes;
de taronja són tres-centes o quatre-centes mil tones, són
milions de tones que van cap a Europa, però també venen cap
aquí. També aquí hi ha uns distribuïdors que estan en contacte
amb les cooperatives grosses de per allà i duen; i a València,
doncs, hi ha un agricultor que només fa lletugues i no fa res
més que lletugues, ho distribueix a la seva distribuïdora i aquell
envia lletugues on sigui, sigui a Hèlsinki, Londres o Maó, és
igual, i açò amb tots els productes. Vol dir que per al camp de
Menorca no pot servir mai tot l’any, ni en quantitat prou, no hi
ha prou verdurers organitzats; i els fruiters que tenim són de
temporada, hi ha quinze horts bons, es guanyen la vida, però
n’hi ha trenta o quaranta d’abandonats, vol dir que hi hauria
feina per a gent que volgués dur un hort, però no en volen. I els
que els duen amb el que fan en tenen prou i viuen bé, i prou, i
serveixen fruita de temporada.

I amb la carn, doncs, també ens passaria açò. I amb la llet,
per què no podem subministrar llet als hotelers? Doncs, perquè
a Menorca ve llet de totes les centrals lleteres que hi ha a
Espanya, de totes, totes envien llet. Clar, quan, -i aquí també
passarà el mateix- diguem l’Asturiana, per dir un nom, està a
punt de caducar, no se l’entornaran cap a Astúries, oferta a baix
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preu, oferta al SYP o als hotelers o a qui sigui i aquella llet surt
en una setmana i surt a meitat de preu, i una vegada és
l’Asturiana i l’altra és una altra i una altra. Clar, Coinga va deixar
de subministrar llet sencera i llet sense calç o descalcificada
d’aquesta -ara no em surt nom- desnatada, perquè el mercat li
tirava a baix, l’hoteler sempre va al mínim preu. Fins i tot hi ha
hagut hotelers que han subministrat llet d’aquesta de producte
(...), que és llet a 70 pessetes el litre, 70 pessetes el litre a l’hotel
i açò no és llet, açò és aigua bruta, amb xerigot i llet en pols i tot
mesclat i açò passa per llet, i costa 70 pessetes. Clar, un litre de
llet bona ha de ser 115, 120 pessetes de central, i clar, l’hoteler
s’estima més açò, tot va a la cuina i ningú ho veu. Aquí pot fer
feina Sanitat, però Sanitat tanca els ulls; perquè a tot açò
aquesta llet és bona, és bona, es pot beure, però no és llet, és
una altra cosa i seguim amb aquestes. I és molt mal de fer poder
competir.

Amb el formatge, doncs, a Menorca tenim El Caserío que
compra crec que són devers 5.500 tones de formatge del camp
nostre, és molt de formatge; Coinga deu fer 1.200 tones, 1.300
tones i els curadors i naturadors, que és el formatge artesà, crec
que 300 tones les manegen o 400. Vol dir que en conjunt són,
doncs, 6.000, són entre 7 i 8.000 tones de formatge que feim a
Menorca; la veritat és que és molt, som una potència
formatgera dins Espanya, ho som, però els preus són molt
justs, perquè hem de mantenir els preus dels altres. I el preu
dels altres doncs avui aneu a qualsevol botiga que vengui
formatge, que tengui aquestes vitrines tan precioses, hi ha 50,
100 formatges. Jo vaig esser a Nova York perquè hi tenc el fill
que hi fa feina, i vaig entrar a una botiga de formatges, trob que
n’hi havia 500, hi havia 500 formatges i hi havia el de Maó, hi
havia Coinga i havia un curador i n’hi havia un altre
d’industrial, però n’hi havia; però d’entre 500, aquella botiga
doncs si consumeix dues peces per setmana serà un èxit. O
sigui el formatge és molt maltret.

Les àrees comercials se n’aprofiten també, perquè estrenyen
fins a l’ànima, no és que estrenyin els perns, no, estrenyen fins
a l’ànima, i cada dos per tres, ara ho hem corregit perquè jo ho
he demanat molt als curadors i a Coinga, que, no sé si ho
haureu reparat, però fa un any hi havia ofertes de formatge de
Menorca per 875 pessetes a les àrees comercials, i ho feien com
a oferta. Ara, ja són, a base d’estrènyer, 6, 6,60 euros, vol dir
que ara han pujat, ja passen de les 1.000 pessetes. I aquesta
pressió ens ajudarà a pujar els preus, perquè el madurador es
troba que el pagès l’abandona, l’abandona perquè diu: a mi ja
no em compensa el que em pagues, (...) formatge bo. I s’han
començat a espantar i ara tothom puja, i açò és una bona
notícia.

El Caserío, amb la quallada doncs arribava a treure a 420, 425
el quilo acabat de fer, i un curador paga 450 quan és bo, vol dir
que hi ha molta diferència; el curador havia de pagar 550 (...).
Però açò vol dir que el mercat l’han d’anar pujant; o sigui, jo
confiï que açò ho anirem pujant, ara, ens costa molt.

El tipus de comercialització és molt difícil, perquè ja he
explicat com va la comercialització, és una batalla contínua; a
més a més, les grans àrees no paguen tot d’una, encara si ho
fessin als quinze dies, no, paguen als quatre mesos. Vol dir que

tenim un Coinga que necessita tres mesos per poder dir ara puc
vendre el formatge, tres mesos en cambres i curant i després
quatre a cobrar, doncs no fa dos girs de capital en l’any. I com
ho pot fer? Doncs, a base que nosaltres al camp cobrem amb
dos mesos de retard, que tampoc és lògic, perquè nosaltres
retardam la cooperativa, anam a la cooperativa i la cooperativa
ens cobra interessos; vol dir que també estam incòmodes. Però
ens defensam d’aquesta manera.

Què passa amb tot açò? Que l’amo es cansa i amb tota la
raó, l’amo es cansa i diu jo aquí faig l’ase i a mi m’han brindat
feina de mestre de cases perquè açò ha estat un bum, i la
moratòria va ser espantosa, aquella moratòria no ens va dur a
cap banda; vol dir que tothom fa xalets i tothom fa apartaments
i bé i guanyen el mateix o fins i tot menys fent de mestres de
cases, però diuen: tenc la setmana per a mi. I qui queden? Els
vocacionals, sempre tendrem el pagès vocacional. I aquest és
el que hem d’animar i hem de primar, l’hem de primar; jo tenc un
pagès molt divertit que em diu sempre el mateix: vostè no passi
pena, doblers no en farem però fam no en passarem. Vol dir que
ell està disposat a aguantar fins al darrer dia, com sigui, perquè
ell no passarà fam. Però tampoc és pla, no és així. Vol dir que no
ho sé, les sortides són tres que ajuden a poder sortir-ne: una,
augmentar la inversió. Nosaltres, l’altre dia va venir el Sr.
Ginard, que és Director General d’Agricultura i estava espantat,
diu és que vosaltres per solucionar (...), una inversió vostra de
1000 milions de pessetes al camp, diu, i on poseu tot açò, i si no
com poseu 1000 milions, i és que tothom es treu de la butxaca,
tothom, basta poder aguantar.

Enguany, enguany no, l’any passat, fins l’octubre (...), que
es dedica a muntar sales de munyiment n’havia muntat setze.
Una sala de munyiment, com que hi ha l’edifici i la sala se’n va
de 10 a 15 milions de pessetes, segons el nombre de llocs que
tengui, vol dir que és una inversió molt forta, idò, set ze.
Cobertes per al bestiar i (...) també es munten; es gasta molt al
camp, vol dir que la part nostra la feim. La segona part és la
inversió pública i la inversió pública ha de ser per abaratir els
productes de consum de les vaques, les vaques que munyim
sempre han de menjar pinso, sempre ha de tenir una ració
complementària. Si la duim de la península és molt cara, vol dir
que hem de veure si l’aconseguim a Menorca; i com la podem
aconseguir? Doncs, com que abaratir les entrades del pinso és
molt difícil, perquè aquí a Mallorca teniu (...), a Menorca no,
doncs és intentar produir-lo a Menorca, i tenim prou llocs
tancats per dedicar-los a fer gra i això ho podem fer. Ara, el gra,
perquè reti, sempre necessita qualque empenta d’aigua de
regadiu, i l’aigua de regadiu també la tenim, però l’hem de (...),
són aigües depurades i aigües d'escorrentia que en tenim molta.
I açò són doblers públics, i s’ha de fer una empenta de vegades
de 5 o 6000 milions de pessetes. Però ara rallen d’aprofitar la
depuradora de Ciutadella, que hi ha 500 milions per a açò i
encara n’hi ha per a dos anys almenys, doncs la inversió
p ública aquesta no la (...). Una altra inversió pública forta que
podria ser és electrificar el Pla verd, està enmig de l’illa, entre
Ferreries i Ciutadella, i és un pla, com pot ser el pla de Sant
Jordi, de terres molt bones, però que no tenen aigua i no tenen
llum. La solució és, ara està en estudi, fer l’estesa aèria; els surt
a 10 milions per finca. Però com que el govern de progrés que
tenim nosaltres a Menorca n’hi ha uns que diuen una cosa i els
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altres l’altra i s’han de posar d’acord, doncs ara l’acord és que
no hem de fer esteses aèries, hem de fer tipus complementaris,
a base de ventiladors d’aquests de vent i plaques. Bé, açò per
al llum de casa pot anar, però per emprar màquines no pot ser.
I açò és una inversió de 20 milions per lloc.

I ara, la darrera idea que han tengut és fer el cable
subterrani, enterrar, i açò representa 600 milions per a 14 llocs.
Bé, jo he fet un escrit i els dic: si voleu gastar 600 milions
gasteu-los, ara, als llocs ha de el que sigui aeri, la part que ens
correspongui, i si no no pot ser, val més tancar el lloc. I així
estam.

I després, entre i entre, la tercera solució que jo hi veig és
augmentar les subvencions, de manera que almanco a l’amo, ja
que fa un esforç, que li representi les despeses i no tenir
problemes econòmics. I fins ara hi ha ajudes, però es queden
curtes, i aquestes subvencions de sequera que hi ha hagut, que
abans eren Proagro, han de créixer, han de ser un poc més
grosses. I clar, a mi em fa molta "tronya" dir senyors gastau;
m’estimaria més que gastàssiu en aprofitar les aigües i poder
muntar els regadius a tots els llocs, sobretot les aigües
depurades que vagin a terres impermeables, que és molt
important açò, si no espatllaran la bona que tenim, i aquí s’han
de gastar doblers. I açò ha de ser l’administració, nosaltres no
ho farem; tancarem els llocs. Sempre hi ha gent disposada a
comprar, es venen molts cars els llocs, açò s’ha de saber; qui
no vengui un lloc avui és perquè és “tonto” i bé, hi ha gent que
s’estima el lloc i l’aguanten, però arriba un moment que ja farts
diuen, eh, l’hem venut. Ara, dins el parc natural de s’Albufera,
se n’ha venut un, que és sa Torreta i són devers 200 hectàrees
i n’han pagat més de 300 milions, un lloc que està abandonat,
no hi ha res, està tot abandonat. Hi ha gent que li sobren els
doblers, no ho sé; tal vegada sigui el seu preu, jo no ho sé,
però és un disbarat.

Bé, i què més em queda, ah, la prima Herodes; jo no som
partidari de la prima Herodes, però si no queda més remei ho
hem de fer, el que no podem fer és aguantar vedells i engreixar-
los per vendre-los a meitat de preu després, açò no pot ser. Vol
dir que si la prima Herodes no la posa el Govern, doncs,
l’haurem de posar nosaltres; almanco no hi perdrem, perdrem el
vedell. I la quantitat de vacum que venem, doncs, ens en surten
devers 10.000, sortint a la península, ha de sortir, perquè jo
pens que a partir d’ara sortiran i venien a Mallorca devers
10.000; sortien envoltant les 3.000 vaques per matar, vaques
velles; i després, tal vegada, hi havia 2.000 animals encebats,
una cosa així, més o menys, parl de cap i el cap falla, però les
xifres són així. I els altres mamadors, que són els altres 4 o 5.000
que queden són vedelles per a la recria.

Me pens que ho he contestat tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. de Olives. Volen tornar intervenir? Bé,
només queda agrair, una vegada més, la presència del Sr.
Guillermo de Olives i Vidal i del Sr. Jaume Galmés i Tous per la
seva assistència a aquesta comissió i, una vegada esgotat
l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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