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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Sabeu que avui tenim una sessió nova de
compareixences a la comissió parlamentària no permanent sobre
els efectes regionals i insulars de la política europea a les Illes
Balears. Fins ara hem tengut dues compareixences, i avui ens
toca el tema de les ajudes agrícoles, l'impacte que han tengut
sobre les Illes Balears i cadascuna d'elles, especialment del fons
conegut com Feoga Garantia. A fi i efecte de conèixer quin és
l'estat de la qüestió, avui estaven convidades quatre persones,
començant per l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, Mateu
Morro, que és aquí, que ens acompanya, el Sr. Joan Josep Mas
i Tugores, representant de la Unió de Pagesos de Mallorca,
havien confirmat la seva presència Joan Pons Anglada,
president de l'Associació Agrària i Ramadera de Menorca -hi ha
un incís, el secretari titular seurà a la Presidència-, els deia que
el Sr. Joan Pons Anglada, de la Federació Agrària i Ramadera de
Menorca havia confirmat la seva presència, però no sabem per
què no ha comparegut encara aquí, i també el Sr. Gabriel
Company Bauza, representant de l'Associació de Joves
Agricultors de Balears, que no en tenim més que la confirmació,
però tampoc no és aquí.

Aleshores, com a mecànica de compareixences, si us
sembla, podríem seguir el de cada dia, sense descans un cop
s'hagin fet les intervencions, i, en primer lloc, intervendrà, per
tant l'Hble. Conseller d'Agricultura i Pesca, Sr. Mateu Morro i
Marcé. Quan vulgui.

Perdó. Començaria demanat si hi ha substitucions en algun
grup parlamentari.

EL SR. CAMPS I COLL:

Cristóbal Huguet, Guillem Camps.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon, Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Fet aquest incís, el Sr. Mateu Morro i Marcé pot
començar la seva intervenció.

I.1) Compareixences de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, del senyor representant de la Unió de
Pagesos de Mallorca, del Sr. President de la Federació
Agrària i Ramadera de Menorca i del senyor representant de
Associació de Joves Agricultors de Balears, per tal d'informar
sobre el fons Feoga Garantia.

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

Moltes gràcies, Sr. President. A la meva intervenció,
explicaré un poquet quina és la situació present i de futur dels
fons europeus, període 2000-2006, pel que fa al
desenvolupament rural i a l'agricultura en general, veurem un
poquet quines són les previsions econòmiques per a aquest

període, parlant de Pla de desenvolupament rural, de programes
horitzontals, també ens referirem al Leader, al nou Leader, al
Leader plus, i a partir d'aquí podrem veure un poc quina és la
situació i com voldríem que fos.

S'ha de dir que la política agrària comuna és determinant en
l'agricultura a tota Europa, no és un tema anecdòtic, és
bàsicament la política agrària que vigeix, és a dir, el marc que
ens ve donat per la  política comunitària és el marc de la política
arreu de la Unió Europea.

Dins aquest marc, jo voldria considerar dos temes, dos
aspectes , que tal vegada no hi podré entrar avui amb massa
profunditat, però serien dignes de ser analitzats, un és la manca
d'adequació d'aquesta política agrària comuna a la realitat de
l'agricultura mediterrània, que sembla que és un retret que es fa
arreu, és a dir que està molt pensada per a les produccions i les
estructures productives de l'Europa central i del nord i que
probablement, si fèiem una anàlisi d'on afecta més i on es
dediquen més recursos, ens trobaríem amb  aquesta evidència.
I un segon aspecte, que també a les Illes Balears plantejam
reiteradament, és la manca del reconeixement de la insularitat.
Efectivament, l'agricultura amb les condicions de les illes
mediterrànies també és un tema molt específic. Ara mateix, amb
motiu de la sequera, tots hem viscut els problemes per tenir
aliment per al bestiar. Ara que parlam de mesures per tirar
endavant la ramaderia a Menorca, ens trobam amb el greu
problema de la importació de pinsos o de palla que ja quasi
quasi podríem parlar d'una doble insularitat que pot significar
un problema greu per a la nostra ramaderia i de la nostra
agricultura.

Dit això, pens que dins el debat dels ajuts de la Unió
Europea el primer que hauríem de dir, també, és que els ajuts
que existeixen i que existiran tenen molts de problemes, per`po
són imprescindibles, és a dir, per molta productivitat que s'hagi
aconseguit, i pensem que els països de la Unió Europea són els
grans exportadors de productes agraris, sense les ajudes
comunitàries, sense la política i sense la intervenció pública de
suport  a l'agricultura i a la ramaderia, l'estructura del nostre
territori quedaria desintegrada, és a dir, ni els camps estarien
tan verds, ni hi hauria tants d'arbres ni hi hauria aquests sòls
integrats que es poden veure a Europa, a pesar de tot, que
encara es poden veure.

Pens que hi ha dues qüestions fonamentals en la política
agrària comuna, dos temes plantejats que són molt importants,
un és el caràcter multifuncional de l'agricultura, l'agricultura com
una activitat d'importància mediambiental, econòmica i social,
no just productiva amb ella mateixa, i la necessitat de defensar
l'explotació familiar, és a dir que no es produeixi un procés de
desaparició de les explotacions que històricament han donat
lloc a l'agricultura europea, les explotacions familiars
substituïdes per grans empreses o grans associacions gairebé
multinacionals  que substitueixin les antigues explotacions
familiars que han conformat la nostra agricultura.

Per tant, això planteja la necessitat a partir del 2006 de
mantenir el suport a la renda dels agricultors europeus i
mantenir el suport en polítiques estables i polítiques ben
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conegudes  per al conjunt de la població, a fi que desapareixi
aquesta imatge negativa del camp, i contínuament demanat
aquesta imatge com si es demanassin subvencions, i es valori
l'activitat agrària com una activitat que, entre d'altres coses,
contribueix decisivament al bé comú, mantenint el territori, el
medi ambient, els pobles, la vida econòmica a determinades
àrees no industrials o no turístiques i que, per tant, la societat,
i jo crec que això s'hauria d'utilitzar la paraula de pacte, quan es
parla de pacte social o de pacte econòmic, s'hauria de parlar
d'un pacte entre l'administració, els agricultors i els ciutadans,
per defensar aquest patrimoni comú. I no sotmetre a un debat
públic permanent sobre la continuïtat dels ajuts que no fa més
que donar incertesa als agricultors i crear mala imatge per al
sector agrari.

Dit això, com vostès saben l'Agenda 2000 és el resultat de
completar el procés de reforma de la PAC iniciat el 1992. Les
directrius d'aquesta reforma serien: garantir la competitivitat de
l'agricultura europea, descentralitzar certes tasques a favor dels
estats membres, i una cosa molt important és la reunió de totes
les mesures de desenvolupament rural en una sola, el nou
Reglament 1257/99 sobre ajuda al desenvolupament rural, a
càrrec del Fons europeu d'orientació i de garantia, Feoga.

Aquest és  un tema determinant que on em centraré més en
la meva intervenció.

La reforma ha suposat la reconfiguració dels objectius de 7
a 3. L'Objectiu 1, com saben, per promoure el desenvolupament
i l'ajut estructural a regions amb el PIB mitjà inferior al 75% de
la mitjana de la Unió Europea, l'Objectiu 2, dins el qual estaríem
nosaltres, que reuneix els antics objectius 2 i 5b. I l'Objectiu 3
per a accions en favor del desenvolupament dels recursos
humans. 

Com afecta la nostra comunitat aquesta modificació? Per un
costat, hi ha canvis en les ajudes directes que es financen per
la secció Garantia del Feoga, no hi entraré en massa detall
perquè el contingut tècnic d'aquests canvis podria fer molt
llarga la meva intervenció. Una modificació de límits màxims per
explotació, un augment d'ajuts directes a la renda que es
puguin condicionar per als estats en el compliment de
normatives mediambientals i de consideracions relatives a
l'ocupació, això afecta als ajuts a superfícies, cultius herbacis,
cereals, lleguminoses en gra, etc., oli d'oliva, primes ramaderes,
llet i productes lactis i d'altres.

Però més que aquestes modificacions d'aquestes línies
d'ajuda de la PAC, el tema més important és el que afecta el
desenvolupament rural, és a dir la substitució del que era el 5b,
i en part l'Objectiu 2, per una nova política de desenvolupament
rural.

Per a l'aplicació d'aquesta nova política, hi ha tres
programes fonamentals, un seria el Programa de
desenvolupament rural regional de les Illes Balears, el PDR
regional; un altre serien les mesures d'acompanyament; i un
altre seria el que coneixem com a mesures horitzontals, mesures
de millora d'estructures i modernització de les explotacions
agràries. Aquests tres eixos, el primer és un programa elaborat

pel Govern de les Illes Balears, els altres dos en col·laboració
entre les comunitats autònomes i el ministeri, han estat
aprovats  recentment i afecten la pràctica totalitat del territori de
les Illes Balears.

Totes les mesures incloses a l'anterior programa operatiu 5b
que havia funcionat de l'any 1994 al 1999 i període precedent,
queden ara recollides dins la nova estructura de les ajudes
recollides al Reglament 1257/99.

Les grans línies d'ajuda les vos comunicaré, les llegiré, són
les següents: Dins el PDR regional hi ha diversificació de les
activitats en l'àmbit agrari, servei de substitució i assistència a
la gestió d'explotacions, foment del turisme i artesanat,
reparcel·lació de terres, desenvolupament i millora de les
infraestrutures relacionades amb el desenvolupament agrari,
millora de la transformació i comercialització dels productes
agraris, comercialització de productes agrícoles de qualitat,
mesures forestals, protecció del medi ambient en connexió amb
la conservació del medi natural, recuperació de la capacitat
agrària danyada pels desastres naturals. Els altres dos
programes, diríem, confeccionats entre el ministeri i les
comunitats autònomes serien, pel que respecta a mesures
d'acompanyament serien: ajuts de caràcter agroambiental, avui
matí en parlàvem d'un referit bàsicament a l'illa de Menorca; un
altre seria forestació de terres agràries, jubilació anticipada o
cessament anticipat en l'activitat agrària, indemnització
compensatòria en zones desfavorides o de muntanya. I l'altre
programa horitzontal, de millora de les estructures de producció
serien: inversions en les explotacions agràries, altres inversions
específiques de Balears en explotacions agràries i instal·lació de
joves agricultors. Per últim, també, els recs o gestió dels
recursos hídrics agrícoles.

Les previsions financeres per a aquests programes, que es
gestionaran i pagaran a través de l'organisme pagador del
Feoga Garantia de Balears serien les següents, en preus en
milions de pessetes, i del total del període 2000-2006. El Pla de
desenvolupament regional serien 7.992 milions de pessetes. El
programa de mesures d'acompanyament, serien 6.200 milions de
pessetes. I el programa horitzontal de millora d'estructures
serien 9.647 milions de pessetes. Per tant, el total del programa
serien 23.839 milions de pessetes per al període 2000-2006.
D'aquests, la UNió Europea en finança aproximadament el 50%,
és a dir el 45% del PDR regional, el 50% de les mesures
d'acompanyament i el 46,91% del programa de millora
d'estructures. Per tant, l'aportació final de la Unió Europea seria
d'11.222 milions de pessetes.

A pesar que les iniciatives comunitàries altres, als objectius
de les quals m'hi he referit, s'han reduït de 13 a 4, s'ha de dir que
continua la iniciativa comunitària Leader, ara coneguda com a
Leader Plus. Aquesta iniciativa va dirigida a fomentar el
desenvolupament rural a través de l'actuació dels grups d'acció
local. També estarà subvencionada per la secció Orientació del
Feoga, que s'encarrega de finançar altres despeses de
desenvolupament rural que no siguin finançades per la secció
Garantia.
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Quant al programa Leader, Leader Plus, per al període 2000-
2006, la previsió financera és de 1.530 milions de pessetes, ens
referim a l'aportació de la comunitat autònoma, després les
aportacions d'altres administracions i de particulars se situaria
en una altra quantitat bastant superior, molt superior, el total de
la inversió que significa el Leader. Per tant, si a això hi afegim
l'Ifop, que avui no en parlarem, però que és l'instrument
financer per a l'ordenació pesquera, que són 3.151 milions de
pessetes, el total per al període 2000-2006 serien 28.522 milions
de pessetes.

Aquestes són les dades que a hores d'ara jo he pogut tenir
i que esper que donin una visió de quina és la importància
d'aquestes mesures de desenvolupament rural.

I; per acabar, jo diria que parlar del futur, el 2006, és difícil,
jo supòs que hi haurà un debat dins la  Unió Europea, dins els
estats, per veure de quina manera es dóna continuïtat a
aquestes línies d'ajut, i hi haurà diferents postures, hi haurà un
debat polític on participaran els grups polítics, les
organitzacions agràries, els estats i altres institucions.
Nosaltres, crec que hem de treballar per analitzar quins han
estat els efectes sobre la nostra agricultura d'aquestes línies
d'ajuda i perquè es pugui aconseguir una política agrària que
respecti la particularitat de la nostra agricultura i ramaderia, el
fet insular, el caràcter mediterrani de les nostres produccions,
el fet de viure dins una economia turística, que condiciona i
afecta moltíssim la pròpia supervivència del sector, i fer una
opció decidida de tots els grups polítics i de tot el sector per a
la continuïtat del sector agrari i ramader a les Illes Balears, com
un dels elements fonamentals per al manteniment del territori.

Certament, això és molt difícil, però és possible. És possible
perquè treballam damunt un territori que coneixem, sabem quins
són els seus problemes i l'actuació de les instàncies públiques
pot rendibilitzar molt bé els recursos. Si analitzam l'evolució de
la PAC els darrers anys veurem molts de defectes, i segurament
serà molt criticable, però també veim els efectes positius. Veim
com les ajudes a les rendes han ajudat a mantenir una activitat
que d'altra manera hagués estat difícil de mantenir. Per tant, no
és fora de l'abast d'aquesta comunitat autònoma, tot al contrari,
és ben possible, mantenir una agricultura i una ramaderia
actives, presents, modernes, que mantenguin una part de la
població activa, potser reduïda, però molt significativa i
important de cara al futur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un cop feta la intervenció del conseller, ara procediria el
temps perquè ... Hi ha dues possibilitats, que intervenguin tots
els  contertulis, diríem, seguits, o com ho teníem previst en un
principi, que després de parlar el conseller hi hagués les
intervencions. Què troben els grups?

Crec que seria millor, potser, així com ho teníem previst
inicialment, que ara començàssim un torn d'intervenció dels

grups, i llavors, Sr. Conseller, es podria retirar si així ho estima
oportú i continuaríem amb els altres convidats.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Ara toquen les intervencions dels grups que desitgin
sol·licitar aclariments a la intervenció del Sr. Conseller. Pel Grup
Mixt, té la paraula el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, moltes gràcies. Primer de tot, agrair al Sr. Conseller i als
altres convidats la seva presència aquí, al Parlament, per
explicar-nos la seva posició sobre els ajuts europeus en el futur
i també per l'exposició que ens ha començat a fer ell.

La primera cosa que volia dir és demanar-li si des de la
conselleria es coneix o s'ha fet alguna avaluació d'aquest volum
d'ajudes tan important que s'ha donat fins ara, fins l'any 2000,
el programa 5b, l'Objectiu 2, etc., han tengut un impacte
econòmic, com a mínim, important en el territori de les Illes
Balears, i Els Verds voldríem saber si des de la conselleria, ara
o en el passat, hi ha hagut algun tipus d'avaluació d'aquest
impacte i dels seus efectes positius o negatius, si s'ha fet, a
més, d'una manera globalment regional o també se n'ha fet una
avaluació per illes, a veure com ha afectat al medi rural
mallorquí, mernoquí, eivissenc o formenterer, i, si aquest és el
cas, quines conclusions s'han tret. Perquè, clar, un dels
problemes que tenen els ajuts europeus en molts de camps, és
que s'han donat diners, però llavors ningú no acaba avaluant
res, i tothom acaba parlant del futur, perquè és millor no parlar
del passat. Aquests dies, ara precisament a Catalunya veim
com, en un cas que no té res a veure amb l'agricultura, però
també vinculat a ajuts, s'han arribat a bloquejar 10.000 milions
de pessetes a una comunitat autònoma per mala gestió d'uns
ajuts; aleshores un primer punt de preocupació seria aquest.

Un segon és que durant tota aquesta etapa fins a l'any 2000
i previsiblement l'any 2006 seguirà el procés, esperem que a un
ritme menor, com a mínim, ha anat decaient la població activa
agrària, el nombre de cotitzants a la societat social agrària i
altres nivells d'estadístiques que reflecteixen una activitat real
i, en canvi, el nivell d'ajuts ha estat molt important, és a dir, jo
diria, no vull dir desproporcionadament en el sentit que no es
tenguessin  drets, sinó que hi ha hagut molts d'ajuts a
l'agricultura o al medi rural per a una població cada vegada més
minvant, i això, des del punt de vista de la conselleria, de l'equip
actual de govern a les Illes Balears, quina opinió mereix, no
podem mantenir massa més aquest ritme de desaparició activa
agrària pagesa ni ramadera i mantenir una aspiració a sostenir
uns ajuts que, com vostè diu, són absolutament
imprescindibles per completar renda.

Un tercer punt és que, efectivament, s'ha parlat de l'Agenda
2000, aquesta agenda acaba el 2006, hi ha l'ampliació (...) i des
del punt de vista de la nova administració, com es preveu la
transició cap a aquest 2006 on previsiblement pràcticament no
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quedaran ajuts, si no ens equivocam, com a Verds, en això, és
a dir tenim fins a l'any 2006, però llavors hi ha alguna cosa i
aleshores s'ha de preparar una certa transició, mitjançant la
qual, sense aquests ajuts, que es reconeix que són
absolutament imprescindibles per completar renda, hi pugui
haver un sector agrari rellevant a cadascuna de les Illes Balears,
entre d'altres coses pel que deia el conseller, perquè té un
impacte turístic i paisatgístic important i també un impacte
ambiental, de conservació de territori i de paisatge mediterrani.

Un quart punt de preocupació d'Els Verds és, en tot això,
què hi pinta l'agricultura integrada i l'agricultura ecològica?, si
nosaltres miram, per exemple, les poques experiències que
coneixem a llocs com algunes illes canàries, el que es fa en
agricultura ecològica, per exemple a El Hierro, n'és un dels
casos, veim que hi pot haver algun tipus d'ajut per a
reconversió de cultius cap a produccions que tenen un valor
afegit més alt i que voldríem saber amb més precisió què s'ha fet
fins ara i sobretot com està enfocat això de cara al període 2000-
2006 i com afecta tot el tema tan interessant de què ens ha
començat a parlar del Pla de desenvolupament rural regional.

I, ja per acabar, dos punts, el tema del rejoveniment de
l'agricultura i la ramaderia, és a dir, com poden afectar les ajudes
europees això, què podríem fer per millorar la vinguda d'uns
diners i canalitzar-los amb aquesta idea, i això tendria dos punts
que serien l'ensenyament -perdonin que obri molts de temes,
només una pinzellada-, l'ensenyament, és a dir com una persona
jove pot, d'alguna manera, sentir-se atreta per dedicar-se al món
de l'agricultura o de la ramaderia a les Illes Balears i també la
comercialització. Hi ha illes senceres com per exemple l'illa
d'Eivissa on no hi ha canals de comercialització de productes
agraris locals, cosa que no posa a Mallorca i crec que tampoc
a Menorca, però sí que passa a Eivissa i a Formentera.
Aleshores, d'això n'hauríem de parlar una mica.

I l'últim, ja, voldria demanar també més precisions sobre
aquest pla rural regional que ha dit el conseller, és un pla que
ha dit que ja està aprovat i li demanaria que si és així, a veure si
ens en podria fer cinc cèntims, de les grans línies i si ens podria
proporcionar una còpia per als membres d'aquesta comissió, a
fi de poder-lo estudiar amb més calma.

Moltes gràcies, en qualsevol cas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Esquerra Unida vol intervenir, té la
paraula el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies també al conseller per assistir
i per les explicacions que ens ha donat fins ara. No sé si la meva
intervenció serà una mica fora de lloc o fora de les
preocupacions que ens ha explicat al final de la seva exposició
i que normalment és del que ens parlen aquí, però jo li

preguntaria més sobre les primeres afirmacions que ha fet el
conseller.

Partint de la base, reconeixent que el sector agrari a les
nostres illes té un pes molt petit dins el que és el PIB insular,
però té una importància estratègica fonamental i, per tant,
necessitam ajuts europeus de tot tipus, jo voldria enllaçar amb
el primer que deia i demanar-li, si és possible, que expliqui una
mica amb més detall dues qüestions que ha dit al principi, que
són la manca d'adequació de la política agrària comuna a
l'agricultura mediterrània i també la manca de reconeixement de
la insularitat, no només, vull dir, explicar una mica quin és el
problema, sinó veure possibles vies de solució i com s'haurien
de modificar i quines possibilitats real hi ha que es modifiquin.

M'agradaria també plantejar, si és possible en aquest
moment, no ho sé, tal vegada és massa ambiciós, la política
agrària de la Unió Europea que és una part molt important de la
política europea, com abans ha dit el conseller ha servit per
mantenir activa aquesta agricultura i per mantenir tot l'entramat
del món rural a les petites explotacions, i tal. El que li voldria
preguntar és si és això compatible o quins problemes crea
aquest proteccionisme que hi ha cap a l'agricultura europea,
després  de tot, proteccionisme cap a una agricultura de països
altament desenvolupats, és compatible amb unes relacions
correctes, comercialment correctes, amb països del sud, amb
països subdesenvolupats, que pràcticament la seva producció
agrícola és una part molt important del seu producte, perquè
tenen poca producció industrial. Així, aquesta possibilitat o
com entén que es pot compaginar la protecció a l'agricultura
europea, sempre que això no sigui una certa deslleialtat o
relacions injustes amb el món del sud, com és compaginable,
perquè des de la Unió Europa, des dels països desenvolupats
es donen ajudes  al desenvolupament del sud, però a veure si
de vegades, aquestes ajudes no es donen precisament d'alguna
manera per mala consciència, després que se’ls hagi creat un
problema per exemple amb el comerç internacional, i en concret
el dels productes agrícoles.

I després l’altra qüestió en relació a aquesta política
europea és si..., en l’altre sentit, exactament, si això serà
suficient per mantenir un sector agrari competitiu enfront
d’altres països altament industrialitzats.

No sé si és sortir una mica del debat que segurament anirà
més per qüestions concretes, però són temes que pens que
també tenen la seva importància i que val la pena estendre’s
una mica sobre ells.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Amer, gràcies.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència aquí del
conseller per explicar aquest tema de tanta importància i,
sobretot, per allò que compartim també el Grup Parlamentari
Socialista en la defensa d’un sector agrari en què la seva
importància no es redueix, com hem dit en moltes ocasions, a
les simples i fredes xifres macroeconòmiques, allò que hem
utilitzat en moltes ocasions, el producte interior brut, sinó per
la seva importància mediambiental i social, no tan sols
econòmica.

Efectivament aquí ens hem centrat en el tema més concret
del Feoga, però jo vull recordar, així i tot, que ja que el conseller
hi ha fet menció, el Reglament 1260/1999 del Consell, de 21 de
juny del 99, on s’esmenten precisament els fons estructurals. És
important i tendrem ocasió de parlar d’aquest instrument de què
parla al punt novè, aquest instrument financer d’orientació en
el tema de pesca, perquè també aquí ens trobam amb un sector
important: ha parlat d’aquests 3.000 milions de pessetes d’ajuts
europeus, i serà important aquesta compareixença per poder
conèixer amb més detall tot el que afecta aquest Ifop referit a les
millores en el tema de pesca.

Evidentment ens centram en allò que en aquest reglament
1260 parla el punt 10, que és el fons europeu d’orientació i
garantia agrària, però també ha parlat i es refereix al punt 38 del
programa Leader, un programa amb una iniciativa i molt concret
que consider que ha reviscolat molt determinades zones aquí a
les Illes i, en concret, a Mallorca, la zona del Pla i la Serra de
Tramuntana, i que també suposa un finançament important.

Allò, però, a què ha fet especial menció precisament és a
aquest reglament 1257/1999, de desenvolupament rural, amb
una partida important d’inversions, en total uns 23.000 milions
de pessetes, i és sobretot fer especial menció a aquest
programa que entenc que s’emmarca, evidentment, és una
adaptació d’aquest reglament aquest programa, aquest pla de
desenvolupament regional al qual vostè ha fet menció.

En aquest reglament, 1257, que emmarca -diguéssim-
aquesta política que vostè ha detallat, entenc que hem
d’encaixar. Preocupa, evidentment, aquesta manca d’adequació
de la política agrària comunitària a la zona mediterrània o la
condició d’illes, però entenc que amb aquest reglament 1257
perfectament podem veure aquestes mesures de molta
importància per a les Illes quant a poder-les adaptar a la nostra
realitat. Per tant, insistir en que per a nosaltres és important la
política, aposta consider important aquest pla de
desenvolupament regional, que establim quins són els
objectius i veure com encaixen dins aquesta política europea.

Parla, aquest reglament 1257, en una sèrie de capítol de
temes molt importants quant a millorar les desigualtats
regionals. Jo crec que és important aquesta consideració. Parla
en el capítol primer de les inversions en explotacions agràries,
sobretot allò que, insistíem i en una reunió prèvia que hem fet
en parlàvem, allò que és incentivar, allò que és donar viabilitat
econòmica a les explotacions, com incentivar explotacions més
modernes i no tan sols allò que jo ja entenc que era la primera

política agrària, incentivar just producció. Aquest incentiu
sobretot a la producció que tengui demanda, no a aquella
producció que tengui difícil sortida al mercat.

El Sr. Buades ha fet menció, i aquí el capítol 2 i 3 es
dediquen específicament al tema de joves agricultors, en el
capítol 2, i en el capítol 3 un altre tema també importantíssim;
aquí el tema de formació entenc que és important, sobretot
aquesta política que ha incentivat el Govern, aquesta política de
cara a un consens, de cara a aquest diàleg més intens amb el
sector. Hem assistit a aquestes darreres dues dècades
bàsicament jo diria on la formació professional reglada ha
caigut totalment i, per tant, hem d’incentivar aquest altre tipus
de formació més directa i que pot interessar més als joves
pagesos, però també en contacte amb el sector implicat, amb
cooperatives, amb sindicats, amb representants dels pagesos,
sobretot per veure exactament com i quina és la política de
formació necessària per incentivar i per a aquesta agricultura
més moderna que tots desitjam perquè tengui viabilitat, com
dèiem al començament.

Però s’insisteix també, i seguint aquest ordre que aquest
mateix reglament especifica, en temes importants que nosaltres
aquí tenen especial rellevància, i sobretot si pensam com
sempre que l’agricultura com a sector econòmic que també ha
d’ajudar la nostra imatge mediambiental, i sobretot dins aquesta
economia de què parlàvem, terciaritzada pel turisme, i aquí, en
el capítol cinquè, fa especial rellevància als temes
mediambientals. En el capítol sisè, mesures agroambientals, a mi
m’agradaria que de tots aquests punts, segurament quan
tenguem aquest pla a què vostè feia menció encaixarà dins
aquestes mesures, però consider d’especial rellevància i mirant
aquest reglament, llegint una miqueta aquest reglament, veia
que..., entenc que poden encaixar perfectament i són
importantíssim a cada una de les nostres illes. D’aquesta
mesura agroambiental destacaria el tema del paisatge, les bones
pràctiques agrícoles, que entenc que incentiva, i sobretot
utilització de terres compatible amb la millora del medi ambient,
i el mateix: tant utilització de terres com també de producció, i
conservació també de l’entorn.

Especial menció també fa al capítol setè quant a la
transformació i també la comercialització. Feia menció especial
a un sector que ara és de les poques excepcions i que ja ens
agradaria parlar-ne tots tan bé com és el sector de la vinya i la
seva transformació, ja ens agradaria, tant de bo poguéssim
parlar igual de tots els altres sectors, i entenem també que és un
tema important i per tant s’ha d’incentivar veure com encaixa
per tenir una sortida i, per tant, major valor afegit de la nostra
producció.

També per zones. El capítol novè fa una especial referència
al desenvolupament de zones rurals i aquí hi ha mesures clares
amb uns objectius de millora de terres, de gestió de les
explotacions, de comercialització, a què també feia menció el Sr.
Buades, serveis bàsics en aquestes zones rurals, temes
importants i que vostè, en el Pla de desenvolupament ha fet
menció a la gestió dels recursos hídrics. Aquí tenim un repte
important, i sobretot en aquests moments de sequera també
hem de fer menció a aquesta bona gestió i a un tema important
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com és la reutilització d’aigües depurades. Temes importants
als  quals fa menció aquest capítol 9 de desenvolupament de
zones rurals és la millora de les infraestructures i sobretot també
la recuperació després de desastres naturals, (...) si parlam en
aquest moment després d’aquest any de sequera; esperem que
ja en puguem parlat com a passat, que encara no ho sabem ben
bé, però que sens dubte aquest tema és un tema important.

Hi ha altres reglaments que fan referència al Feoga però
vostè s’ha referit més a aquest 1257/1999 i, per tant, m’he referit
a aquest per parlar i veure com encaixa evidentment, que és el
que ens interessa, la política que puguem dur a terme i les
mesures que puguem dur aquí des del Govern i que han de tenir
el suport, evidentment, del Parlament, del Grup Parlamentari
Socialista, perquè, aquest finançament, el consideram tots bàsic
per mantenir aquesta població agrària i, per tant, mantenir
aquest sector productiu agrari.

Ja només, per acabar, volia que m’explicàs, i també s’ha
comentat aquí, l’ampliació de la Unió Europea. Ens preocupa
què passarà  després del 2006. Hi ha evidentment referències...,
el Sr. Miquel Ramon feia referència a aquests nous països que
s’integrarien, s’anirien integrant després, la importància del
sector agrari dins el PIB varia: tenim a Bulgària un 11%, a
Estònia un 6% i un altre que tenc aquí, Romania un 18,7%. Hi
ha una varietat, -tenim un 3% d’Hongria- és a dir, ens trobam
també un ventall de possibilitats per veure també quines
perspectives i després del 2006, d’aquesta data que tenim
present tots, que pensam que serà més difícil obtenir ajuts, a
veure com veu el conseller, com veu el Govern aquest futur de
l’agricultura d’aquí.

Els preus també a vegades prodríem pensar que poden ser
molt més baixos i, per tant, ser molt més competitius, entrar molt
més i ser, per tant, dificultats de competitivitat nostra. Pens que
no es veuen tantes diferències substancials; potser en
qualcuna sí, jo aquí tenc una referència de preus agrícoles
comparats, Polònia i França, i potser en determinats veim més
diferència però en altres veim que són més alts i tot; per
exemple veim que és més alt i tot el de les patates i potser és
més baix el de la llet, però veim que hi ha també un ventall de
diferències que fa que vegem difícil, sens dubte, aquesta
incorporació d’altres països, i m’agradaria que fes una
valoració, sobretot també d’un dels altres objectius que marca,
pareix, aquest únic reglament quant a la política de
desenvolupament rural per centralitzar tot el tema de la política
comunitària.

Per tant, resumint un poquet i ja per acabar, agraesc la seva
aportació a un tema que creim important, que hem de tenir
present i a posta ha estat l’objectiu d’aquesta comissió, la
importància i com encaixen les Illes Balears, en aquest cas, en
temes d’agricultura dins Europa, considerant que en tot cas
l’agricultura és un tema importantíssim. Són importantíssimes
i decisives, jo entenc, les ajudes comunitàries, i un poc les
perspectives que veu el Govern de les Illes Balears després
d’aquest període 2000-2006.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Amer. Pel Grup Popular, el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot, com no pot ser d’altra
manera, agraïm molt sincerament al conseller d’Agricultura la
seva presència aquí per explicar tot el que fa referència al
Feoga. Saludam també cordialment els convidats a aquesta
reunió.

Jo, abans, estic totalment i absolutament d’acord amb el
conseller que, una volta nosaltres hem entrat a la Unió Europea,
la política del PAC és la que determina amb les seves directrius
la política a seguir, amb la qual cosa ens determina, ens fixa i
ens enquadra tota una sèrie d’actuacions futures. Però dins
aquesta visió de la Unió Europea el que sí hem de tenir clar,
com molt bé ha assenyalat, que nosaltres vivim a una realitat
mediterrània totalment diferent d’altres regions europees, i vet
aquí una primera avaluació política que jo crec que ha de ser
sobre els partits, de com aquesta presència, aquesta realitat
nostra, sigui present a Madrid i a Brussel·les, i jo crec que açò,
si volem salvar realment el camp, hem de ser conscients que
tots hem d’anar junts perquè ens ho jugam tot. Per què?,
perquè el fet insular a vegades es ven molt malament. Jo no sé
com es pot explicar, com pot entendre qualsevol buròcrata de
Brussel·les que a Menorca, per exemple, el 65% del producte
final agrari va al subsector de la llet, i que som, amb 24.000
tones, l’illa que més formatge fos genera i produeix de tota la
Mediterrània i pràcticament de tot Europa, i com és possible
que hi hagi una indústria agroalimentària que fa possible que
aquesta gran quantitat de formatge s’exporti de Menorca. Açò
és inconcebible dins una regió com hem vist i hem patit ara,
amb dos anys continuats de sequera, amb tota la  complicitat i
(...) de manca de pinsos, manca de pa, i tots els ajuts que ens
són imprescindibles i que moltes vegades no entenen que açò
és necessari per subsistir el sector.

Per tant, ajuts imprescindibles, presència a Europa davant
aquesta realitat, i amb açò sempre ens tindrà al seu costat.

Nosaltres estam d’acord amb el caràcter multifuncional del
camp, i que cada realitat de les Illes és diferent i és distinta, i per
tant s’ha de donar també un tractament i unes solucions
diverses. És ver que s’ha de garantir el producte, perquè si
nosaltres no feim un producte competitiu matarem el camp, la
gent se n’anirà del camp, es cansarà, i si la gent es cansa
nosaltres no podem garantir aquest marc mediambiental que
tant ens estimam i tant volem conservar per al nostre futur, que
és patrimoni, una manera de ser un sistema cultural nostre,
propi, històric i que ens correspon.

I aquest nucli de famílies, d’explotacions, que també són
diferents a les diferents illes, a les diferents zones, jo crec que
també s’ha de tenir en compte. La realitat de Menorca, que hi ha
uns pagesos que any rere any suporten qualsevol entrebanc i
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qualsevol adversitat perquè s’estimen el camp, i açò a vegades
és mal d’entendre i també els que són propietaris. A vegades
seria molt més fàcil una venda ràpida per tenir garantit un futur,
però aquest futur és nefast per a la nostra comunitat autònoma.
Per tant, jo crec que hauríem de fomentar que la productivitat
sigui fefaent, que els valors mediambientals es mantenguin i
que les explotacions familiars se sentin còmodes ara i de cara al
futur.

I tot açò, per què ho dic? Perquè si feim una anàlisi
evidentment del fet que el Feoga, un dels finançaments per a
adopció de les mesures agroambientals, s’emmarca en ajuts de
la Unió Europea, en concret dins els fons del Feoga i regulats
pel Reglament 1257/99, de 17 de maig, si no ho record malament,
jo crec que és un dels marcs importants que s’ha de tenir en
compte. A més a més jo, evidentment una volta dels objectius
de set a tres, que una volta ja sobrepassat el número 1, perquè
amb el 75 per al PIB no hi arribam, i ens hem d’assentar en el 2,
nosaltres hem de fer el més..., (...) trobar el suc el més
ràpidament possible d’aquest objectiu 2, i sembla ser que si no
ho record malament els (...) que se li han aprovat i el programa
regional, jo també don l’enhorabona si és així perquè són,
l’aprovació de l’elegibilitat del programa operatiu i del pla, jo
crec que és una molt bona notícia per a les Illes Balears, que
ens permet en un període ample 2000-2006, poder elaborar
alternatives per al camp amb una certa tranquil·litat, i aquest jo
crec que és el missatge amb fets d’esperança que hauríem de
donar entre tots, perquè si no realment crearem una incertesa
social, una incertesa econòmica, una incertesa del camp que
nosaltres tant volem defensar i se n’aniran.

Però una volta dit açò jo pens que hauríem de fer i tenir en
compte, també, i a mi m’agradaria que em digués qualque cosa,
el Feder. Encara que no sigui objecte, pens, tal vegada,
president, d’aquesta intervenció, m’agradaria perquè hi ha a
l’Objectiu 1, dins l’eix 1, perdó, (...) de competitivitat amb l’1.5,
internacionalització i promoció exterior, igual que amb l’eix 2 de
medi ambient, entorn natural i recursos hídrics, hi ha el 2.4,
protecció, prevenció i regeneració d’enclavaments naturals i
rurals, junt amb l’eix 5 de desenvolupament, que és totes -i açò
m’agradaria que m’ho confirmàs aquí- desenvolupament
d’inversions i infraestructures per dinamitzar el món rural,
camins, centres de comercialització de productes
agroalimentaris, etc., que és, en certa manera, fer que aquesta
família que viu al camp se senti còmoda, se senti amb tots els
avanços, més còmoda, que necessiten la qualitat de vida que
crec que es mereixen, i fer possible que ho siguin, però
destinats i dedicats precisament a aquesta gent, fins i tot amb
tot un programa de racionalització burocràtica, ja sigui per mitjà
de fax, o per mitjà d’Internet per evitar que burocràticament
s’hagin d’anar desplaçant d’una banda a l’altra, que aquí -no
ho oblidem- seria important l’Objectiu 3 amb el
desenvolupament de recursos humans, amb formació específica
sobretot per a joves agricultors i, sobretot, perquè com a gestió
duguin un lloc com una empresa i tenguin un sentit de viabilitat
i de rendibilitat.

Una altra cosa que m’agradaria que vostè em digués és
l’Agenda local 21, que també és per promoure el
desenvolupament sostenible, és a dir, que a mi el que

m’agradaria -pens- és que no tan sols el programa Feoga, sinó
que poguéssim treure tota la rendibilitat, tots els recursos, totes
les possibilitats que ens atorga avui la Unió Europea per mitjà
dels  fons de cohesió, el Feder, Agenda 21 i el leader, sense
oblidar-lo, i per suposat recursos humans i per suposat tot el
que fa referència al Feoga.

Jo en principi res més. És un plantejament ample que
m’agradaria anar fent feina junts perquè trobéssim aquesta
alternativa de cara al futur, i sobretot, si agafam... Jo dic açò
amb el Feder perquè si trobéssim vies de comercialització de
productes  de qualitat, que açò és importantíssim, mantenir
sempre la qualitat i la internacionalització del producte, és una
de les alternatives a seguir. Si nosaltres, al formatge tradicional
menorquí, feim una bona campanya de promoció del producte
a fora, a la península i a fora, crec que té possibilitats, sempre
que vagi acompanyat d’una forta qualitat, i açò sí que
augmenta renda, i açò sí que és benefici, perquè vostè sap i ha
de tenir en compte que allà hi ha una companyia important, com
és El Caserio, i Coinga, que són les que donen sortida al
producte, i jo pens que una reconversió industrial -estic
pensant ara en Coinga- és un plantejament de futur que molt bé
es podria fer.

I res més, president. Moltes gràcies per aquesta oportunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Doncs ara donaríem la paraula
una altra vegada al Sr. Conseller d’Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears, Sr. Morro.

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

Moltes gràcies. Bé, certament els vull agrair les seves
intervencions i el conjunt de temes que han plantejat són
gairebé la totalitat de la política agrària, i més que agrària, la
política general fins i tot, en molts d’aspectes, i jo no sé si
tendré capacitat i informació suficient per atendre cada una de
les qüestions que han plantejat. En tot cas m’hi referiré en la
mesura que la meva informació sigui suficient, i crec que en tot
cas es plantegen altres compareixences i altres debats sobre
molts de temes.

Quant a la intervenció del Sr. Buades, en representació del
grup d’Els  Verds, crec que ha plantejat un tema important, que
és l’avaluació de l’impacte de les polítiques hagudes. S’ha de
dir l’Objectiu 5B encara no està tancat, ja que encara s’està
duent a terme l’avaluació del 5B encara que ja haguem entrat en
un nou període; de totes maneres aquests programes contenen
dins el propi programa la seva respectiva avaluació. Amb això
sí que Brussel·les és molt estricte i molt exigent, és a dir, totes
les ajudes i totes les línies de suport són fiscalitzades per la
mateixa Unió Europea. Una altra cosa és que aquesta avaluació
quedi al nivell tècnic i no sigui objecte d’un debat polític o
social de cara a treure lliçons col·lectives de cara a futurs
programes. Això sí que és un tema important que crec que
hauríem de procurar que fos així i que no quedàs com una tasca
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burocràtica, fiscalitzadora en ella mateixa, que té conseqüències
determinades però no n’extreim conclusions col·lectives.

Un altre tema important és el tema de la decadència de la
població activa agrària. Torna a ser un tema que està plantejat,
però no està ben estudiat, ben resolt. D’entrada tenim un
assumpte pendent que és la nostra pròpia estadística, és a dir,
crec que en aquesta comunitat autònoma haurem de fer en els
pròxims  anys un gran esforç per millorar el coneixement
estadístic del sector agrari, de la població activa però també del
sector agrari en ell mateix. La meva opinió és que, si bé es perd
població activa agrària, hem d’assenyalar una cosa: es perd
població activa agrària a tot el món; per exemple es perd
població activa agrària a França, i se’n perd arreu d’Europa, no
és un fet exclusiu de les economies insulars terciaritzades. Es
perd població activa agrària a les societats industrials i se’n
perd a les societats del Tercer Món; població activa agrària, en
desapareix arreu del món. Per tant és un problema general que
supera de molt la reflexió a les Illes. 

Potser una part d’aquesta població activa agrària és normal
que desaparegui; fins a un cert  punt no ha de ser estrany; per
tant, més que establir-ho en uns termes quantitatius crec que és
important ressenyar la necessitat de mantenir la població activa
agrària, mantenir la successió a les explotacions familiar agràries
i contrastar amb el tant per cent de sòl que està dedicat a
l’activitat agrària, perquè si bé és vera que arreu del món
desapareix població activa agrària, també és vera que la gran
part dels sòls del món, i de la Unió Europea, i de les Illes
Balears, són sòls agraris. Per tant, això planteja que el nivell
d’ajuts haurà de continuar essent important disminueixi o
augmenti la població activa agrària, perquè és important
mantenir activa agrícolament i a tots els nivells la gran majoria
del sòl de la Unió Europea.

Quant al futur, a mi també en aquest moment se m’escapa
poder determinar què passarà, quant a les noves línies a partir
del 2006. De tota manera jo vull pensar que els ajuts canviaran
de sentit, però no desapareixeran, és a dir, hi haurà un canvi:
noves línies, nous programes, la Unió Europea establirà unes
noves mesures, però jo crec, opin, que el lliure mercat no serà
possible en aquest camp sense ajudes estructurals a favor del
manteniment d’aquest sector; no serà possible perquè això
seria sacrificar l’agricultura europea enfront d’agricultures
supersubvencionades  d’arreu del món. És un tema que no està
prou debatut, però vostès saben quin és el nivell de
participació als Estats Units de l’estat en el foment de l’activitat
agrària?, quina és l’actuació que es du a terme a països
industrialitzats que no formen part de la Unió Europea, de
foment d’una competitivitat dels productes agraris i un
manteniment dels sòls agraris  arreu d’aquests estats? Per tant,
no serà possible una Unió Europea sense ajuts estructurals i
ajuts a les rendes dels agricultors, és a dir, crec que variaran els
ajuts, no seran els mateixos, tendran un molt major nivell de
compromís mediambiental, de compromís social, de
compromís..., es lligaran els ajuts a pactes concrets amb els
agricultors quant a les pràctiques agràries, quant al tipus de
conreus, quant a tota una sèrie de qüestions, seran molt més
qualificats aquests ajuts però es mantendran.

I en aquest sentit l’agricultura integrada i l’agricultura
ecològica són grans opcions de futur. Ho són dins la visió
d’una agricultura que produeixi productes de qualitat. A
vegades lligam els productes de qualitat tan sols a
denominacions d’origen o a marques identificadores;
evidentment els identificadors, els distintius de l’agricultura
integrada i l’agricultura ecològica són una garantia de qualitat
dels  productes i que s’han obtingut a través d’uns
procediments naturals i uns procediments respectuosos amb el
medi ambient. Per tant, jo pens que en aquest PDR, en aquest
pla de desenvolupament regional d’aquests tres objectius, el
foment de l’agricultura integrada i l’agricultura ecològica té un
paper central, el que passa és que l’administració no ho pot fer
tota sola, evidentment són els agricultors, les organitzacions de
productors i altres col·lectius els que a poc a poc hauran de,
cada vegada més, comprometre’s amb aquestes formes
d’agricultura respectuosa amb el medi ambient.

I el punt del rejoveniment de l’agricultura lligat a
l’ensenyament i a d’altres pràctiques, aquesta també és una
assignatura pendent, és a dir, a altres moments va existir una
activitat de formació molt més important a les Illes Balears, avui
està sota mínims, i es pot dir que, en part, s’ha de recuperar,
s’ha intentat enguany amb les beques per a estudiants fora de
les Illes Balears, també a un altre nivell, intentar reprendre amb
major mesura la investigació, però hi ha molt per fer.

El que planteja del Pla de desenvolupament rural, jo crec
que més que entrar ara amb les previsions que jo els puc fer,
que són xifres i explicar-los a cada mesura les xifres, jo els
proposaria que, un cop la comissió hagi notificat, perquè va ser
la setmana passada que es va aprovar, un cop que la comissió
hagi notificat a l’Estat espanyol l’aprovació del Pla de
desenvolupament rural, que suposam que es produirà aviat, fer
una altra sessió que la poguéssim dedicar, si ho consideren
oportú, a aquest tema.

Quant a la intervenció del Sr. Ramon, crec que han estat una
sèrie d’interrogants prou interessants, hi ha una cosa que
m’agradaria comentar, quant al pes de l’agricultura. Moltes
vegades, quan parlam de població activa agrària, parlam
únicament dels agricultors i els ramaders, però deixam de banda
la indústria agroalimentària, la indústria, no ho dic pel que
vostè ha dit, sinó com una consideració, per mesurar la
importància real, fins i tot a nivell econòmic d’aquest sector, és
a dir, si consideram els actius agroalimentaris, és a dir agraris,
ramaders i la indústria agroalimentària, potser ens enduríem una
certa sorpresa, potser resultaria que enfront del turisme aquest
bloc econòmic de productors, de comerciants, de
transformadors, és bastant més significatiu del que pensam. El
Sr. Camps ha parlat de Menorca i de la indústria formatgera,
però a Mallorca podríem començar per les indústries làcties i
formatgeres, podríem continuar per la indústria transformadora
d’embotits, per exemple, la sobrassada o altres col·lectius
d’indústries, de pastisseria o d’altres productes transformats i
veuríem, fins i tot dins el sector industrial, que la indústria
agroalimentària és de les més significatives. Per tant, és un pes
reduït a una societat com la nostra, però tampoc no és ínfim.
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Jo crec que l’exemple més clar de manca d’adequació a la
política de la PAC, a l’agricultura mediterrània és el debat, per
exemple, que això afecta més Mallorca i Eivissa, és el debat
sobre els fruits secs, el futur de les ajudes als fruits secs, és el
que ara se m’ocorre perquè crec que és un dels més
transcendents, és a dir, vostès saben que amb el final dels
plans de millora s’ha plantejat una gran incertesa sobre el futur
del conreu d’ametllers i de garrovers a la zona mediterrània, que
específicament és l’Estat espanyol, un poc Itàlia i un poc el sud
de França.

I quant al tema d’insularitat, jo crec que l’exemple el tenim
en la manca d’un règim econòmic i fiscal que contempli el tema
agrari, és a dir, no hi ha mesures a favor del transport dels
productes necessaris per a l’agricultura, mesures de
descomptes o mesures de subvenció o d’altres mesures que
puguin existir a altres illes mediterrànies o de la Unió Europea.

El proteccionisme que existeix en tema agrari, ja m’hi he
referit, no és exclusió de la Unió Europea, la Unió Europea és
molt moderada amb aquests temes de protecció del sector
agrari, en relació amb altres estats que fan bandera del
liberalisme a ultrança. Evidentment, jo crec que la Unió Europea
té molt clar que el productivisme pur i dur no és futur, envair el
tercer món de productes agraris subvencionats no és el futur,
i crec que la gran opció són les polítiques de qualitat, és a dir,
les polítiques respectuoses del medi ambient, d’agricultura
integrada o ecològica, de denominacions d’origen, de marques
de qualitat, de seguretat alimentària amb els productes
alimentaris, per tant més que produir fins a l’infinit cada vegada
més, és produir amb més respecte pel medi ambient i uns
productes  millors, aquesta sembla que és l’opció, des d’un
punt de vista social i des d’un punt de vista global, més vàlida.

Evidentment, planteja problemes de competitivitat enfront
d’altres països industrialitzats, però tots aquests problemes els
haurem d’enfrontar des de la visió social que la inversió i el
manteniment de l’activitat agrària és un bé comú, és a dir és un
bé no just per als agricultors particulars, sinó per al conjunt de
la societat, perquè la feina que fan, no es tracta ja d’aquella
tòpica de ser jardiners d’Europa, que va circular i jo crec que
fins i tot s’ha interpretat malament, sinó que el manteniment que
es fa d’un territori, d’uns boscos, d’uns conreus, d’una ruralia,
com a espai viu i habitat, és un interès general de la societat.

En el plantejament que ha fet la Sra. Amer sobre el tema de
l’Ifop, no n’hem parlat avui perquè, segons tenc entès, hi ha
una compareixença específica sobre el tema de la pesca.

El programa Leader a hores d’ara es troba tan sols en fase
d’elaboració del pla operatiu, després s’hauran de presentar els
grups d’acció local que hauran de definir més en concret el
programa Leader, jo només m’he referit al global financer, però
els seus aspectes encara no han estat aprovats i encara es
troben en fase de negociació i d’elaboració.

Vostè ha plantejat el conjunt de problemes que afecten la
nostra agricultura, que són importantíssimes, i que haurem
d’intentar donar-los resposta tots plegats, és a dir tots els

grups polítics plegats, jo crec que amb el tema agrari, és molt
important, evidentment salvant les diferències de cada grup
polític, però és molt important fer pinya per produir, sobretot,
per la tremenda importància que té i la situació de final d’etapa
que té aquest sector. Tots voldríem entrar en una etapa nova
on l’agricultura hi tengués un paper, jo crec que hem de fer una
certa batalla dins l’opinió pública que troba aquest sector
residual o poc important, haurem d’explicar que aquest sector
és important, i per això serà necessari que tots els grups polítics
hi aportin la seva visió, perquè el tema dels joves agricultors és
un tema de rendes, també en certa forma és un tema de
formació, com s’ha parlat, també és un tema de prestigi social
de l’activitat agrària, és a dir els darrers decennis no ha estat
ben valorada la continuïtat de l’activitat familiar des de
generacions, no ha estat un tema socialment ben valorat, ja
estam que això és un tema de rendes, que si no hi ha una
rendibilitat a la tasca, la resta és impossible, però també és
necessari lligar l’agricultura i la ramaderia a temes com la
innovació econòmica, les noves tecnologies, la creativitat
empresarial, les possibilitats de dur a terme idees i projecte que
poden ser nous i, a més a més, poden ser viables, per tant el
que s’ha parlat de formació en aquest tema és molt important.

Els temes mediambientals, ja ho he dit, crec que seran els
capitals  de la política agrària, és a dir, una política agrària
europea que no posi en un primer nivell el tema mediambiental
no té cap futur, tant quant a l’ús de fertilitzants i adobs, a les
bones pràctiques agràries, a l’ús d’aigües depurades o aigües
que no provoquin una sobreexplotació creixent dels recursos
subterranis  a les nostres illes, com en general totes les mesures
que puguin dur a evitar erosió, a mantenir el sòl i mantenir la
terra, són capitals.

Entre els temes que ha plantejat, ha plantejat el de la
transformació i comercialització, i el tema de la vinya, són temes
difícils, però el PDR que avui hem esbossat hi pretén fer feina,
esperem que aquestes mesures siguin eficaces.

I quant a la recuperació després de desastres naturals, a les
Illes darrerament n’hem tengut alguns aspectes com ha estat la
sequera, que són fenòmens meteorològics adversos, més que
aquesta classificació de desastres naturals, però esperem que
no n’haguem de fer tant d’ús i que puguem fer ús d’altres
línies.

L’ampliació de la Unió Europea crec que ens plantejarà
molts de problemes i moltes incerteses, ja m’hi ha referit abans,
la perspectiva 2006, jo crec que quines perspectives tenim?,
possiblement les haurem de trobar tots plegats, a les
perspectives, possiblement els grups polítics, les institucions
i el sector hauran de fer una reflexió, jo ara voldria parlar aquí,
breument del congrés rural, que estava previst per al novembre
del 2000 i es proposarà l’ajornament per al novembre del 2001,
i que aquest congrés rural servís per, entre tots, afinar aquestes
posicions, aquesta estratègia de la nostra agricultura. Ja he dit
abans que creim que hi ha sortides, que hi ha possibilitats,
recursos suficients, som a una comunitat relativament rica i
pròspera en molts d’aspectes del seu dia a dia social i
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econòmic, amb un mercat turístic real, amb unes possibilitats de
fer feina, per tant hi pot haver futur.

Quant a la intervenció del Sr. Camps, li vull agrair les seves
paraules d’anar junts a defensar tot allò que ens pertoca des del
punt de vista de la política europea o de la defensa del
reconeixement de la insularitat, i crec que vostè parla des de la
consciència, com a menorquí, que de qualque manera li planteja
la situació menorquina, la situació menorquina que precisament
per ser l’illa que ha mantingut una estructura econòmica més
equilibrada, entre els diferents sectors productius, avui és la
que té una situació més incerta de cara al futur si vol mantenir
allò que ha estat capaç de preservar fins ara. Crec que això ens
planteja la importància de la indústria làctia, de la indústria
formatgera i de les explotacions ramaderes a l’illa de Menorca,
que mereixen una dedicació i un esforç especial per a la seva
gran importància social, econòmica i ambiental.

Efectivament, les Illes, cadascuna d’elles té una estructura
diferenciada, això és un problema, però també és un avantatge,
perquè també, de qualque manera, és una expressió de la
riquesa de la nostra agricultura, d’acord que en situació
precària, en situació difícil, qüestionada per moltes coses, però
que, avui per avui tenim, quant a produccions i quant a
realitats, si som capaços d’actuar, unes possibilitats diverses
que no tendríem si estiguéssim just basats en un eix.

M’ha demanat moltes referències al Feder, a l’Objectiu 3, a
l’Agenda Local 21, jo d’entrada no tenc, a hores d’ara, la
informació d’aquest conjunt d’ajuts, crec que la immensa
majoria són gestionats per altres departaments del Govern, no
de la Conselleria d’Agricultura, però compartesc amb vostè que
tots  tenen algun punt de contacte amb la política agrària,
evidentment la formació té a veure amb  l’Objectiu 3, per tant és
de desitjar que es potenciï una formació específica per als
agricultors i que les organitzacions professionals agràries i
cooperatives puguin ser gestors d’aquestes possibilitats, no
just l’administració, sinó el propi sector pugui organitzar, com
passa a altres nivells, la formació agrària, sempre que, perquè
clar, això és una roda, la formació anirà bé si hi ha perspectives
de futur, perspectives d’obtenir una renda suficient.

Crec que s’ha referit al tema de la qualitat i de la reconversió
industrial, és un gran tema de preocupació de la nostra
indústria agroalimentària que a molts de nivell es troba
obsoleta, s’han de ressenyar iniciatives positives que s’han fet
en els darrers deu anys, sobretot al sector d’hortalisses, sector
de fruita, tant a l’illa de Mallorca com a Eivissa hi ha elements
associatius interessants, també esforços en molts d’altres
sectors, a Menorca, amb  el tema del formatge, a Mallorca altres
temes com la vinya, però tenim temes de dubte a les tres illes,
i hi hem de fer feina.

Jo m’atreviria a suggerir, de cara al futur que el debat social
seria important activar-lo i que no sempre fos en negatiu, és a
dir, si no donam una imatge del camp com a lloc on passen,
efectivament, darrerament hem dut un poc aquesta tònica per
fets difícils de valorar, però que es promocionàs un debat social
també amb elements de futur i amb elements d’aportació, que es
fes un estudi dels efectes de la política agrària europea el darrer

decenni, que es potenciï des de les institucions i en primer lloc
des del Govern de les Illes Balears una reflexió, un estudi, ara
que entram a una etapa nova, 2000-2006, conèixer els darrers
deu anys en profunditat, i preparar una proposta pròpia des de
les Illes Balears. Aquesta proposta crec que ha de ser
consensuada amb la participació de tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara obriríem un petit torn de
rèpliques, si algun grup vol afegir alguna cosa a la seva
intervenció inicial.

Si no hi ha altres intervencions, donaríem pas, idò, agraint
al Sr. Conseller el conjunt de les seves intervencions, donaríem
pas a la intervenció del Sr. Josep Joan Mas i Tugores,
representant de la Unió de Pagesos de Mallorca. Si vol pujar
aquí, per favor. Moltes gràcies.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE
MALLORCA (Josep Joan Mas i Tugores):

Bones tardes. Gràcies per deixar que Unió de Pagesos de
Mallorca, com a organització professional agrària representativa
de la realitat de la pagesia de la nostra terra, vengui al lloc on
els representants  polítics decideixen o decidiu el nostre futur.
Creim que iniciatives com aquesta s’haurien de donar més
sovint, tot i això not a faltar tant el representant de les
cooperatives, que ja ho hem comentat abans, com el
representant d’Unió de Pagesos de Menorca.

Passant ja al tema que ens ocupa, és a dir al fons europeu
denominat Feoga Garantia i d’altres, des d’Unió de Pagesos
sempre hem tengut una opinió molt crítica d’aquest fons, ja que
les autoritats europees venen que són un complement per
modernitzar les explotacions i perquè els pagesos europeus ens
adaptem i facem més rendibles els nostres cultius, i tots sabem
que això  no és cert, que el que feim els pagesos amb les ajudes
rebudes, plans de millora de fruits secs, ajudes a superfícies de
cereals, primes d’oví, caprí, boví, etc., és anar sobrevivint, ja
que el preu dels nostres productes estan per terra, les ajudes
ens vénen molt bé per complementar renda i poder arribar a final
de l’any. 

Socialment aquest fet també és negatiu tant per al pagès
com per a la resta de la societat. Als pagesos ens obliguen a
entrar dins una espiral viciosa de paperassa que són les
subvencions, i això no és bo per a cap col·lectiu, ja que és igual,
perquè amb aquestes subvencions és igual si la feina està ben
feta o no, és igual si la producció és bona o no i és igual si la
carn té qualitat o no, ja que cobram el mateix tant si ho feim bé
com si no.

Per altra banda, tenim que sempre cobra més aquell que més
terra té o més ramat té i no aquell que conrea millor o aquell que
produeix una qualitat de carn. Per tant, arribam a la filosofia real
d’aquestes  ajudes, que estan fetes perquè no deixem de conrear
i mantenguem l’equilibri mediambiental i no perquè facem
produccions de qualitat. Aquest fet ha estat criticat
reiteradament per Unió de Pagesos, ja que als que vivim
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únicament i exclusivament de la pagesia, com són els afiliats a
la nostra organització, el que realment ens importa és la
rendibilitat econòmica que puguem treure de les empreses.
L’equilibri social i ecològic que implica el fet que hi hagi
pagesos, ve donat si les explotacions són rendibles, per tant el
que realment importa és que les produccions siguin de qualitat
i es pagui per aquesta qualitat, i no que es pagui per tenir molta
terra cuidada, ja que així sempre hi surten guanyant els gran
propietaris, facin o no la feina ben feta.

Un altre fet que fa que Unió de Pagesos de Mallorca siguem
contraris a la fórmula utilitzada per repartir aquest fons és que
s’hi poden acollir tots aquells que siguin propietaris de terres,
quan al nostre mode de veure només hi haurien de tenir accés
els  pagesos a títol principal que són els que més interès poden
tenir que l’explotació sigui rendible i els que realment
necessiten les ajudes, ja que viuen únicament i exclusivament
del que treuen de la seva empresa.

Posarem dos exemples molt clars del que he dit, analitzant
dues línies del Feoga Garantia: plans de millora de fruits secs i
superfícies de cereals.

Els plans de millora de fruits secs són en teoria per
modernitzar les explotacions i produir fruits secs que puguin
competir, en el cas de les Illes Balears, amb l’ametlla americana,
quan realment era per amagar una mala gestió de la Unió
Europea davant els Estats Units, deixant entrar pràcticament
lliure d’aranzels  l’ametlla americana dins Europa. Per què han
servit realment a Balears i a tota la ribera mediterrània aquestes
ajudes? Bé, perquè es mantengui el cultiu, perquè es facin
sembrades noves, però ara, que s’acaben els deu anys que
havia de durar l’ajuda, ens trobam que si no continua, el sector
dels  fruits secs deixarà d’existir. Evidentment, l’ajuda havia
d’anar acompanya de polítiques actives per assolir quotes de
mercat i no haver de dependre de l’ajuda, però els pagesos no
ho podem fer, no podem anar a cercar aquestes línies
comercials, ja que ens ve just viure amb el que produïm i
l’ajuda. Per tant, mentre els americans puguin entrar ametlla
pràcticament lliurement dins la Unió Europea i no se cerquin
línies comercials i s’assoleixin, serà difícil la rendibilitat del
sector sense les ajudes.

Aprofitant que avui som aquí, si m’ho permeteu, voldria fer
un prec als representants que tenim aquí, al Parlament de les
Illes Balears, perquè faceu tot allò que estigui a les vostres
mans per tal que les ajudes dels  fruits secs es mantenguin més
enllà de l’any de pròrroga que ha donat la Unió Europea i
alhora s’impulsin polítiques actives, com per exemple la de la
marca ametlla mallorquina, promoguda per la Conselleria
d’Agricultura i duta a terme per totes les organitzacions
professionals agràries i les PPCH.

Per altra banda tenim l’ajuda per a superfícies de cereals,
aquesta ajuda és per equilibrar la pèrdua de renda que
persegueixen els cerealistes europeus a causa dels acords del
GAT, que permeten l’entrada de productes a països tercers
pràcticament, també, lliures d’aranzels. Aquesta ajuda per a les
Illes Balears és totalment discriminatòria tot i la feina feta per

part de l’anterior conseller de fer pujar els rendiments.
Precisament, per mor d’aquests rendiments és discriminatòria
per a les nostres illes i, per tant, per als nostres pagesos, ja que
el que es cobra d’ajuda va en relació amb el que es produeix de
mitjana a la zona, per tant per a mi aquelles zones en què
històricament sobretot per una simple qüestió climatològica, es
produeix més, això vol dir que les zones climatològicament més
desfavorides són les que cobren menys, aquest fet per a unes
illes del sud de la Mediterrània, com les nostres, ens deixen en
una posició molt desfavorida davant el centre d’Europa.

Per una altra banda, tenim que cobra igual que produeix
qualitat que aquell que conrea de qualsevol manera, com Unió
de Pagesos, pensam que l’adequat seria ajudar les zones
desfavorides, fomentant les produccions de qualitat.
Evidentment, la Unió Europea per a res no s’ha plantejat,
després  de l’establiment d’aquesta ajuda, la recerca de mercats
per als  cereals europeus, donat que els països sobretot d’allò
que anomenam o mal anomenam tercer món, els costa menys
produir i poden entrar producte pràcticament sense pagar
aranzels. 

Des d’Unió de Pagesos, creim que aquests dos exemples
són clars de l’esperit de les ajudes que per a res fomenten la
modernització i adaptació del sector, a més hem d’afegir que
aquestes  ajudes les pot, com he dit abans, obtenir tothom, sigui
o no pagès, basta que tengui terres en propietat i tornam al
greuge que suposa per a un pagès que veu que bona part de
les ajudes són per al propietari de terres i no per als que
realment viuen de les empreses agràries.

Per a la resta de la societat tampoc no és bo que la nostra
supervivència com a sector econòmic depengui de les ajudes
europees i es faci amb aquest sistema, ja que som vists com a
uns aprofitats que vivim de les ajudes i no feim res més que
caçar-les, cosa que divergeix molt de la realitat, ja que, qui més
qui menys dels pagesos a títol principal, necessiten que
l’empresa sigui rendible al marge del que pugui arribar.

Evidentment, no tot és negatiu ja que part del 5b es nodria
del paquet del Feoga Garantia, hi entraven les ajudes per a
infraestructures, és a dir electrificació de finques, camins,
maquinària agrícola, etc. Aquestea ajudes han fet que les
empreses es poguessin modernitzar i adesar, però tornam al de
sempre, que les línies són per a tots i només per als pagesos a
títol principal.

Entrava per aquesta línia també tot el que fa referència a les
empreses agroalimentàries, ajudes també necessàries sobretot
aquí, allà on tot el que fa referència a la transformació dels
productes  agropecuaris està tan endarrerit, no entraré a valorar-
les, ja que és més competència de cooperatives i SAT i no de
pagesos a títol individual que és el que represent.

Fins aquí hem parlat de les ajudes, tal com estaven
organitzades fins ara, vegem a veure què passa a partir d’ara.
Voldria deixar clar o palès que l’administració autonòmica ens
ha tengut informats en tot moment sobre els nous programes
europeus i les línies d’ajuda amb què es podria comptar. El que
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fa el nou Feoga Garantia és afegir línies al paquet, és a dir tot el
que ja existia es manté excepte els plans de millora de fruits secs
que en teoria han d’anar desapareixent a poc a poc. Entra dins
el paquet un concepte nou, el de les mesures agroambientals,
que són, al cap i a la fi, mètodes de producció respectuosos
amb el medi ambient, cadascuna de les mesures va
acompanyada d’una prima, i si el pagès s’acull a aquests
mètodes de producció, té dret a la prima. Aquests tipus d’ajuts
sempre són positius i cada cop més necessaris, ja que la
legislació europea de cada dia va més encaminada a la protecció
del medi ambient.

El nou Feoga Garantia també assumeix tot el que té a veure
amb la pagesia de l’antic Feoga Orientació, és a dir jubilacions
anticipades, forestació, etc., el Pla de desenvolupament rural i
la part d’ajuda europea i els plans de millores i les
incorporacions de joves, allò que coneixíem com el 204.

La nostra opinió al respecte és que les ajudes del PDR, del
Pla de desenvolupament rural, tornen a tenir el defecte de totes
les esmentades anteriorment, que s’hi pot acollir qualsevol,
sigui o no pagès, per tant tornam al greuge comparatiu que
suposa que qui no es dedica professionalment a l’agricultura hi
pugui tenir el mateix accés que qui s’hi dedica
processionalment. Val a dir que s’incorpora un element nou que
pot fer que molts d’aquests denominats pagesos a temps
parcials, no entrin dins les ajudes, i és que s’ha de demostrat la
viabilitat econòmica del projecte a subvencionar. 

És important, per altra banda, facilitar la línia de jubilació
anticipada i la d’incorporació de joves alhora, ja que poden
ajudar que els joves entrin dins l’activitat agrària, cosa del tot
necessària en el cas de les Illes Balears. És important també la
promoció de la formació, sigui reglada o no, ja que la tecnologia
avança a un ritme frenètic, per tant o els nostres empresaris
agrícoles s’adapten a les noves tecnologies o no ens hem
sortirem, i la formació reglada és important perquè la
incorporació de joves sigui efectiva i en unes bones
condicions.

Per tant, des d’Unió de Pagesos de Mallorca creim que les
ajudes europees no són dolentes, ja que ajuden un sector en
crisi com el nostre, ara, per a nosaltres és clar que la filosofia de
les ajudes no és bona, ja que per res fomenten la qualitat dels
productes ni ajuden en especial el col·lectiu d’empresaris que
som els pagesos a títol principal, els que realment mantenim
viva econòmicament i socialment l’agricultura.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Si els sembla bé als grups,
agruparíem les intervencions, tant del Sr. Mas com del Sr.
Company, i després faríem el torn e preguntes per part dels
diputats que vulguin intervenir. Si és així, tendria la paraula el
Sr. Company, que representa ASAJA Balears, que és
l’Associació de joves agricultors.

EL SR. SECRETARI GENERAL D’ASAJA BALEARS: (Sr.
Gabriel Company i Bauzà):

Bon vespre, som Gabriel Company, som el secretari general
d’ASAJA Balears que és una organització, com tots sabreu
almenys per ASAJA nacional, dins les mateixes línies, és una
associació també de pagesos i ramaders de Balears. 

Avui no vos parlaré de res molt tècnic, quan vaig rebre
aquesta comunicació, havia de triar dues línies, una dormir-vos
o parlar-vos de la realitat. Com que ja fa vint anys que som dins
aquest sector, estic cansat de sentir paraules, paraules i
paraules, i vaig trobar que el que havia de fer era, i menys en
aquestes  hores, adormir-vos. No vos parlaré de la caixa ambre,
ni de la caixa blava, ni de les ajudes comunitàries, ni de res, sinó
que miraré de fer un discurs que pugueu entendre perfectament
i que després ens pugueu ajudar a nivell polític a
desenvolupar-lo. Per tant, procuraré tocar molt amb els peus a
terra, perquè volant alt no aconseguirem res.

En el començament, i com a inici de la meva exposició, crec
necessari esquematitzar una mica l’estructura de l’activitat
agrària tal i com la veim nosaltres que, com he dit, som una
associació d’agricultors i ramaders prou importants dins la
nostra comunitat. Quan parlam d’agricultura parlam de tres
aspectes essencials: parlam de terra, parlam de treball i parlam
de capital. Nosaltres entenem com a terra tot el que és la nostra
naturalesa, que a la vegada inclou terra, aire i aigua, avui en dia,
tothom, perquè avui ja això no és patrimoni de ningú, tothom té
molt clar que hem de protegir al màxim la naturalesa, i que això,
en aquest moment, s’ha d’instrumentalitzar via programes
mediambientals. Això dels programes mediambientals i del tema
de la multifuncionalitat, per aquells que no ho sapigueu, és
senzillament una excusa per poder continuar subvencionant
l’agricultura de cara a les noves rondes que hi haurà a
l’Organització Mundial de Comerç, on els Estats Units procura
que a Europa no se subvencioni que ells subvencionen, com
molt bé ha dit el conseller, més del doble del que se’ns
subvenciona a nosaltres per agricultor.

Cal dir que des de la nostra organització entenem que
l’agricultura haurà de ser més productiva, però també més
verda, i em sap greu que el representant d’Els Verds no sigui
aquí, perquè crec que li hagués agradat sentir això. De fet avui
en dia ja totes les cases de llavors, herbicides, adobs, ja
treballen en aquesta direcció. 

En aquest punt també voldria parlar de la terra des d’una
perspectiva de valor: per una banda, valor agrari, que és mínim,
és ínfim, i per una altra banda el valor residencial, encaminat a
la venda, que per gràcia o per desgràcia, ens agradi o no ens
agradi, el valor és molt més alt. També hem de dir en aquest
moment que si el pagès tengués una renda digna no es
plantejaria vendre; no hi ha cap pagès que vulgui vendre, el
que passa és que degut al fet que la renda se’ns va minvant,
moltes vegades et veus obligat, quan et posen un caramel dins
la boca, a llepar-lo.

El segon tema era parlar de treball. Quan parlam de treball
parlam de recursos humans. Us repetesc que aquí ara no es
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tracta de fer filosofia i volar molt alt; es tracta de parlar de la
nostra realitat. Parlar de treball vol dir parlar de recursos, i aquí
falten recursos humans, falten persones que vulguin fer feina
a fora vila, perquè cobrant el mateix s’estimen més fer de
picapedrers. Aquest fet ens ha de fer pensar en trobar
solucions; el fet que no hi hagi joves que es vulguin incorporar
a l’activitat agrària és molt clar: primer, no està reconegut
socialment i, segon, no és gens econòmic, no dóna rendibilitat.
Per tant, com us dic, hem de començar a pensar en trobar
solucions i crec que és la primera passa per dignificar aquesta
professió nostra. 

Per si tot això fos poc, ens trobam amb una població agrària
on més del 50% té més de 55 anys. Això vol dir que tanmateix
ens n’anirem per avall, perquè naturalment aquests homes
s’aturaran. Això només vol dir que en el futur pròxim, podem
pegar els bots que vulguem, però hi haurà menys explotacions
i aquestes hauran de ser més grans. En aquests moments
qualsevol pare que conegueu tots, perquè al cap i a la fi Balears
és una població rural, el pare aconsella al fill que se’n vagi, que
faci una altra cosa, i això serà molt mal d’aturar pel que us dic,
primer perquè no és rendible i segon perquè no està reconegut.
Queda molt millor passejar-se amb un bata cobrant 90.000
pessetes  que està damunt un tractor amb aire condicionat i
musiqueta cobrant-ne 150.000.

El tercer punt era el capital. Quan parlam de capital parlam
de doblerets, parlam de rendibilitat. I què hem de dir, quan
parlam de rendibilitat en el nostre sector? Les estadístiques ho
diuen massa clar: la renda agrària a la nostra comunitat és la
més baixa i, si no, de les més baixes d’Europa, mentre que la
renda mitjana és de les més altes, i el pitjor de tot això és que
continua baixant, igual que una bicicleta que va cap avall i
sense frens, i això  no s’aturarà, eh? Tan sols hi ha una part de
l’agricultura que és rendible. Quan parleu de rendibilitzar
l’agricultura jo no us diré que hi penseu més o tal, però en
aquests moments hi ha una agricultura que pot ser rendible,
que és aquella que produeix productes als quals es pot afegir
valor, però n’hi ha una altra que no ho serà mai, rendible, que
generalment és la de la seca, que seran ametllers, que seran
cereals; a això no es pot afegir valor. Amb aquests dos
productes, sobretot els cereals, no podem parlar de qualitat;
aquí no hi ha qualitat en els cereals, en els cereals hi ha blat, i
no es mira la qualitat més que si du l’humitat que toca i el pes
específic, però a això no hi posareu deu pessetes més sobre el
quilo. Per tant, hi haurà una agricultura que l’hauran de
subvencionar, i els cereals concretament, teniu-ho en compte,
que és el que ocupa més territori; per tant, s’haurà de
subvencionar via mesures agroambientals o el que sigui.

També voldria donar una estiradeta d’orelles perquè ho he
sentit a una sèrie de polítics i a mi no m’ha agradat mai, i jo no
estic en contra de ningú però estic a favor del nostre sector, i
hi ha una part de societat que té el costum de dir que no sé de
què es queixen, els pagesos, si tenen un fotimer de
subvencions. Escolta, quan jo anava a escolar, per comprovar
si una sèrie d’operacions matemàtiques eren correctes fèiem la
prova del 9; vosaltres ho recordareu, alguns. Feu la prova del
9 aquí. Coneixeu qualcú que deixi o que estigui disposat a
deixar el que fa ara -fuster, picapedrer, electricista- per fer de

pagès? No en coneixeu cap, -sempre pot sortir qualque
il·luminat- tot al contrari: tots coneixeu pagesos que avui en
volen sortir perquè estan cansats de perdre-hi doblers. 

Però no només vull parlar de factors externs al nostre sector.
Dins aquest punt convendria dir que ja és hora que nosaltres,
pagesos, deixem de plànyer-nos. Convé que els pagesos
entenguin que aquest negoci nostre s’ha de dur com qualsevol
altra empresa, hem de tenir en compte totes les despeses, així
com les amortitzacions de les instal·lacions i de les màquines i,
com és de suposar, dins el compte d’explotació, hi ha d’haver
imputat el sou del pagès. Avui en dia encara hi ha massa
pagesos que es planyen i massa pagesos que diuen: “He tornat
passar el tractor perquè, com que ja l’he pagat, no em costa
res”, o “he fet aquella feina, perquè com que no em costa res,
l’he feta jo”. Això són equivocacions i això ens passa sobretot
amb la població més vella.

Fins ara us he parlat una mica d’estructura de l’activitat
agrària, però ara us parlaré de les funcions de l’agricultura, i jo
les resumiré en dos grans blocs, un que es divideix en tres:
funció econòmica, funció social i de producció, una funció de
producció encaminada a produir aliments sans, -això és molt
important- sans, verds, i suficients per a la població, que també
és molt important, senyors, eh?, suficients per a la població. Un
aspecte social destinat a crear llocs de feina; l’agricultura crea
llocs de feina. I una funció econòmica, que de tot això hauria de
sortir una rendibilitat econòmica que, per desgràcia, des de fa
un estol d’anys, du el signe negatiu davant.

Una altra funció molt important per diversos motius, un és
perquè és la manera que ens arribin les ajudes i l’altre perquè ja
tothom té aquesta consciència, és la funció mediambiental, que
ha d’aconseguir la major protecció possible de la naturalesa, i
aquí és molt important dir que l’agricultor s’ha d’entendre com
una part central d’aquest món rural. L’agricultura hauria de ser
el motor que fes dinamitzar aquest món rural, i el pagès hauria
de ser el principal instrument a emprar per conservar aquesta
naturalesa, i fer-la atractiva a la nostra societat perquè aquesta
precisament la gaudeixi.

L’agricultura i la ramaderia es consideren estratègiques a tot
el món, però a Balears encara ho són més, un sector estratègic,
un sector estratègic que no pot viure per ell tot sol, no li basta
el que genera per sobreviure, per la qual cosa necessita ajudes
exteriors, i no li basta per sobreviure perquè els seus preus de
venda, entre altres motius, estan pràcticament congelats en els
darrers 20 anys, mentre que els costos s’han multiplicat per 4,
per 5 o per 6. La gran beneficiada de tot això torna a ser la
societat. Avui en dia si no fos així un pollastre costaria 1.000
pessetes.

Fa poques dècades en el món es disposava d’uns 5.000
metres quadrats de terreny laborable per persona. Avui només
se’n disposa de la meitat, 2.500 metres quadrats de terreny
cultivable per persona, i d’aquí a poc temps els estudis diuen
que només hi haurà uns 1.000 quadrats per persona. Si tenim en
compte que la població creix a un ritme molt alt i que, a més a
més, resulta que cada pic hi ha menys terra per cultivar, no
importa ser molt vius per fer-nos a la idea de com podria arribar
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a ser de greu la situació dins el món. Això només vol dir una
cosa, i és que hem de produir més aliments per quarterada i que
a més a més ho hem de fer de forma més neta, més verda, com
ara es diu, perquè això està molt de moda. 

Aquí, fa uns anys hi va haver..., no aquí, vull dir en el món,
hi va haver una revolució verda; aquesta revolució verda va
anar encaminada a augmentar la producció per poder garantir
precisament els aliments a tota la població. Aquesta revolució
verda es va fer basant-se, entre d’altres, sobretot en tres
conceptes: maquinització, aigua i adobs i herbicides. Aquesta
revolució s’ha descobert que sí que va aconseguir l’objectiu,
però a un cost molt alt mediambiental. Escoltau: maquinització,
capa d’ozó; aigua, en el món no falta aigua, el que passa és que
està molt mal repartida, però allà on falta, falta de bon de veres
i, per tant, no es pot tornar a créixer en tema d’aigua; adobs i
herbicides, tots sabeu el que ha passat amb els nitrats, etc. 

Amb això que us vull dir, com a resum? Que tenim un
objectiu, l’agricultura, que és produir més i millor, i de forma
més neta, el més neta possible. Això  no vol dir totalment neta,
no vol dir anteposar tot el que sigui ecologia a..., com us ho
diria?, al pagès, a la persona. Aquell concepte ecològic que hi
havia inicialment que la persona era un més dins el món ha
canviat, i ha canviat a nivell dels grans ecòlegs mundials, és a
dir, l’home va davant, i el que ha de fer és continuar creixent
però el més d’acord possible amb la naturalesa. Per tant,
l’objectiu és produir més i millor. Tenim uns mètodes, diria jo,
per aconseguir aquest objectiu, que són innovació, que és
millorar estructures, que és una maquinària que no contamini
tant, que és la formació, etc.; i tenim uns instruments per aplicar
aquests  mètodes i per aconseguir aquest objectiu, i els
instruments són la iniciativa privada i fons públics, que vénen
a través del Feoga, a través del PDR, que es diu ara, i altres.

Les disposicions que s’estableixen sobre les ajudes al
desenvolupament rural vénen descrites en el Reglament 1750 i
desenvolupats també anteriorment pel 1257 del 99. Les ajudes
que vénen a través del Feoga són importantíssimes si van ben
encaminades, ja que de les correctes aplicacions als diferents
projectes presentats depèn que es  creïn a la nostra comunitat
les infraestructures suficients i necessàries perquè puguin
continuar dins el sector agrari el màxim d’empresaris possible,
i que aquests, a més a més, puguin competir amb els seus
respectius subsectors. Aquí hauríem de parlar de la necessitat
d’adaptar una mica la nostra situació a aquesta comunitat quant
a la possibilitat de construir noves instal·lacions; per una
banda ens dieu que hi haurà ajudes per construir noves
instal·lacions, i per l’altra ens trobam amb una quantitat de
problemes enorme que fa que no puguem construir: no hi ha sòl
industrial en els pobles, i quan es tracta de fer una nau agrícola,
ben necessària per a moltes d’explotacions, no es deixa fer. De
què ens serveix, per tant, tenir tantes ajudes, si després no les
podem emprar?

A l’hora d’establir prioritats en l’obtenció d’ajudes creim
que s’hauria de tenir en compte que dins cada sector agrari hi
ha empreses que són el que s’anomena empreses tractores;
aquestes  són les empreses que estiren el sector. Dins tots els
sectors  hi ha empreses que estan disposades a innovar més,

que gasten més en millorar les seves estructures de producció,
de transformació i de comercialització, i aquestes mesures
després són aprofitades per la  resta del sector. Ens agradi o no
ens agradi sempre passa així, i passa a tots els sectors, per la
qual cosa nosaltres deim que hi hauria d’haver una
discriminació positiva a favor de totes aquestes empreses
avanguardistes, sense deixar d’ajudar totes les altres. A més a
més hauríem d’aconseguir que des del moment en què s’hagi
realitzat i justificat la inversió no passi massa temps des
d’aquell moment perquè es cobri l’ajuda; per desgràcia avui en
dia pot arribar a passar un any i el pagès encara no ha cobrat.

Tots n’heu parlat: les línies són inversions en explotacions
agràries, instal·lació de joves agricultors, cessament anticipat
de l’activitat agrària, zones desfavorides, millora de terres,
establiment de servei de substitució, etc., etc., etc. Ningú no ha
parlat d’un instrument molt important perquè tampoc no venia
al cas, però jo us el pos damunt la taula: l’instrument del futur
per garantir les rendes als pagesos es diu Agroseguro, i això
ens ha de fer oblidar el 2006; és dirà Agroseguro i garantirà una
assegurança que garanteixi les rendes als pagesos.

Tornant al Feoga, per tant, tots aquests fons són
imprescindibles avui en dia per continuar adaptant les nostres
estructures i per garantir la supervivència del nostre sector, i jo
diria fins i tot que no són suficients, ja que el nostre sector
continua perdent renda, per la qual cosa seria convenient
augmentar-les o complementar-les, ja sigui via ajudes
agroambientals o ajudes compensadores d’insularitat, etc. 

Us demanaria també que fóssim molt prudents quan parlem
del règim especial. Jo amb el conseller tendré oportunitat,
possiblement, de parlar-ne però ja us ho dic: quan parlam de
règim fiscal i de dur segons quins productes aquí podem
espenyar molt segons quins altres d’aquí; dur pinsos de fora és
una cosa que va molt bé, pot anar molt bé, però dur pinsos de
fora vol dir que els que fan cereals aquí no els podran vendre
a ningú, senyors, eh?, a veure qui es menjarà els cereals; el
Govern haurà de fer unes instal·lacions pagant per comprar el
gènere als pagesos a preu d’intervenció, i això els pot costar
centenars de milions de pessetes. Per tant, han de ser molt
prudents quan parlem d’aquestes coses, molt prudents.

I per acabar, des d’ASAJA Balears voldríem demanar a tots
els  grups polítics que no hi hagués fissures entre nosaltres a
l’hora d’estirar el carro en benefici de la pagesia, ja que la
supervivència del nostre sector podeu estar segurs que en un
percentatge molt alt està dins les vostres mans, dins les mans
dels  polítics. Jo voldria sortir avui d’aquí amb el pensament que
ens ajudareu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, hi ha grups que desitgin intervenir? 

Idò simplement, primer de tot fer constatar que el fet insular
no només perjudica l’agricultura, també perjudica aquesta
comissió, com podem veure avui. Jo precisament per això
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voldria demanar..., primer de tot agrair tant al conseller com als
representants  de les entitats agràries que s’hagin pres la
molèstia de venir a explicar-nos la seva opinió sobre el tema
que avui ens ocupa, que eren els fons del Feoga, i a la vegada
demanar-los disculpes perquè, crec que en nom de tots els
grups, però jo crec que cada una de les seves intervencions
hagués merescut dedicar-hi una sessió sencera, a causa
precisament del fet que són unes temes prou importants com
per no agrupar-los com hem fet fins avui.

Amb aquest propòsit  d’esmena, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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