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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, i primer els deman, com sempre,
si hi ha substitucions. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Guillem Camps en substitució de Cristòfol Huguet.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Jaume Font.

 I.1) Compareixença de l’Hble. Conseller d’Agricultura i
Pesca i del president de la Federació Balear de Confraries de
Pescadors, per tal d'informar sobre l’evolució i realitzacions
que ha tengut l’Instrument financer d’orientació de la pesca,
de la Unió Europea, en la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò l’ordre del dia d’avui consistia en la
compareixença de l’Hble. Conseller d’Agricultura i Pesca, Sr.
Mateu Morro i Marcé, acompanyat del seu director general, Sr.
Sebastià Coves, i del president de la Federació Balear de
Confraries de Pescadors, Sr. Antoni Ribas i Riera, que ve
acompanyat també del Sr. Antoni Garau, secretari de la
Federació de Confraries de Pescadors de les Illes Balears, i tots
quatre ens parlaran de la seva opinió i la informació que ens
poden donar com a comissió no permanent del Parlament
encarregada d’estudiar les ajudes europees sobre l’evolució i
realitzacions que ha tengut l’IFOP, l’Instrument financer
d’orientació de la pesca, de la Unió Europea, en la nostra
comunitat. Sense més preàmbuls, començaríem escoltant el Sr.
Conseller i el seu director general. 

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començarem explicant i informant d’allò que ha estat l’IFOP
durant el període 1994-1999, i després ens referirem al nou IFOP
del 2000 al 2006.

Quant a l’anterior IFOP, ha suposat a les Illes Balears una
inversió de 2.838 milions de pessetes, que s’han repartit en fons
IFOP pròpiament dits, 810 milions; fons del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, 334; fons de la comunitat autònoma de
les Illes Balears 94; i una participació dels beneficiaris
d’aquestes  línies, de 1.500 milions. Tot plegat són aquests 2.838
milions de pessetes, repartits entre 239 expedients. D’aquests
239 expedients, 224, la majoria, corresponen a les accions de
modernització, nova construcció i paralització, de manera que
un 72% d’aquesta inversió s’ha destinat directament a la flota.
Així, hi ha hagut 56 unitats retirades, 10 de les quals eren
d’arrossegament, 37 construccions noves, i 131
modernitzacions diverses.

La gestió per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, i
la tramitació d’aquests expedients per part dels serveis de la
Direcció General de Pesca ha rebut felicitacions procedents de
diferents estaments, i l’increment del nombre de sol·licituds de
subvenció ha estat considerable si el comparam amb l’anterior
programa, que va ser gestionat pel Ministeri d’Agricultura i
Pesca.

També hem de dir que aquest programa, IFOP de 1994-1999,
es varen començar a tramitar expedients el novembre del 95, i
per tant no es va poder iniciar pràcticament fins al 96. Per tant,
el període 1994-99 va tenir una relativa escurçada, en començar-
se l’any 96. Podem dir que s’ha executat la totalitat del
programa, i queden tan sols pocs expedients per tramitar el
pagament, que s’ha de resoldre abans de 31 de desembre del
2001. Per tant, el balanç d’aquest IFOP 1994-99 és aquest, 2.838
milions de pessetes d’inversió, 239 expedients, i pràcticament
executat en la seva totalitat, excepte uns pocs expedients
pendents de resolució.

En el que respecta a l’IFOP 2000-2006, hem de parlar de
previsions, perquè és un programa tot just a la fase inicial, i la
previsió, el quadre financer de la inversió prevista és de 5.934
milions de pessetes. Representa un augment de més del 100%
respecte a l’IFOP anterior, més que cap altra comunitat de
l’Estat, pel fet d’haver-se acceptat el fet insular entre els criteris
de distribució, a petició de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
davant la conferència sectorial de pesca. Aquest nou IFOP es
basa en una normativa comunitària, estatal i autonòmica
diversa, està a la disposició de les senyores i senyors diputats
aquest marc legal, que comença l’any 99 amb els reglaments de
la Unió Europea que regulen els fons estructurals, i en concret
l’IFOP, i posteriorment la normativa estatal, el Reial Decret de
22 de desembre del 2000, pel qual s’estableix la normativa
bàsica dels ajuts amb finalitat estructural al sector pesquer. 

El 20 de gener del 2001, d’enguany, es publiquen les
directrius d’examen dels ajuts estatals al sector de la pesca i de
l’aqüicultura i les ordres autonòmiques del conseller
d’Agricultura i Pesca, publicades en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, es publiquen entre el 14 i el 22 de febrer,
desenvolupant la  normativa esmentada, de caràcter europeu i
de caràcter estatal. Aquestes ordres es varen enviar a
convalidar davant la Unió Europea el mes d’octubre del 2000,
abans lògicament de publicar-se, però la Comissió per dues
vegades va sol·licitar aclariments, de caràcter tècnic, amb la
qual cosa han estat publicades les ordres autonòmiques amb
un article que condiciona els pagaments a la seva convalidació,
però per no provocar retards s’han publicat amb aquest article
que preveu la convalidació. D’aquesta manera es poden
fiscalitzar i aprovar els expedients i fer els tràmits necessaris per
procedir al pagament tot d’una que es produeixi la
convalidació. S’ha de dir referit a aquest tema que la posició de
la Unió Europea durant aquest inici del nou programa és molt
més dura que a l’anterior, i que s’ha obert un procediment
sancionador a la comunitat autònoma del País Basc per publicar
les ordres encara no convalidades sense aqueix article que a la
comunitat autònoma de les Illes Balears sí que s’ha publicat.
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Els nous criteris, que un poc segueixen els de l’anterior
IFOP, els objectius de l’IFOP són, descansen sobre la idea
d’aconseguir un esforç pesquer equilibrat i una explotació dels
recursos sostenible. Aquesta és la idea central del programa,
però que a més a més pretén millorar les condicions de feina i la
qualitat de vida dels professionals de la mar, modernitzant i
millorant les estructures d’explotació. D’altra banda, aquesta
millora de les condicions de treball i de qualitat de vida serà la
que permetrà també millorar la rendibilitat de la feina dels
pescadors.

Una altra idea molt important que es proposa l’IFOP és la
millora de la comercialització dels productes i la major implicació
dels  productors, tant a nivell individual com de forma
associada, amb la distribució comercial del peix. Aquests
objectius es desenvolupen en cinc eixos d’actuació, amb les
diverses mesures que cadascun d’ells contempla. Aquests
eixos són -d’una manera ràpida els enumerarem-: l’ajust de
l’esforç pesquer, la renovació i modernització de les flotes
pesqueres, el desenvolupament i modernització del teixit
productiu i distributiu. Un altre eix d’altres mesures, que
contempla mesures relacionades amb la pesca costanera
artesanal, promoció i recerca de noves sortides, paralitzacions
temporals, accions innovadores, etcètera; i un eix d’assistència
tècnica al sector.

Aquest nou IFOP representa un esforç financer molt
important per a aquesta comunitat autònoma, que es veu en la
següent distribució, previsió de distribució d’aquests 5.934
milions de pessetes del quadre financer. L’IFOP participaria
amb 1.678 milions de pessetes, la comunitat autònoma de les
Illes Balears amb 962, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació amb 511, i els privats, els beneficiaris, amb 2.782
milions de pessetes. S’ha de dir que en el nou IFOP 2000-2006
l’aportació de la Unió Europea es redueix a diversos grups, en
concret al que afecta a accions de construcció i modernització
dels  vaixells pesquers, aqüicultura, equipament de ports i
llotges, transformació i comercialització, l’aportació de l’IFOP
es redueix, que era abans d’un 30% i ara passa a un 15%, la qual
cosa obliga a un increment de la participació tant del Govern de
les Illes Balears com del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. No ha passat així a les regions Objectiu 1 i fora
d’objectius, podria ser un exemple el País valencià, al qual a
aquestes  comunitats s’han igualat les participacions dels
beneficiaris privats a la construcció i modernització de les
embarcacions. 

En aquest IFOP s’han variat també els barems per obtenir el
cost elegible a les actuacions amb vaixells pesquers. Els barems
del 99 perjudicaven les barques de manco de 15 metres d’eslora,
i aquest millora considerablement. Això beneficia la flota de les
Balears, que a la seva majoria, un 80%, es troba en aquesta
situació.

Com a opinió, una vegada feta aquesta ràpida informació,
hem de dir que els objectius d’aquest pla són compartits
totalment per aquesta conselleria, i estan d’acord bàsicament
amb la línia de feina de la Conselleria. Creim que possibilita uns
ajuts importants al sector de la pesca professional i
l’aqüicultura, i que al llarg d’aquests 7 anys es poden

aconseguir millores importants que solucionin o contribueixin
a solucionar els problemes que pateix el sector pesquer, que
consideram que és fonamental per a la nostra economia i per a
la nostra societat.

Volem fer constar també que hi ha molt bones possibilitats
a les accions previstes per la pesca costanera artesanal,
actuació nova que contempla cobrir el 100% de l’acció feta per
una agrupació de pescadors i familiars seus, de vaixells de
manco de 12 metres d’eslora, que s’agrupin per fer accions
col·lectives integrades que millorin la seva comercialització i
formació. Pensam també que el nou IFOP és una oportunitat
única per valorar els productes de la pesca d’arts menors, tan
important a la nostra comunitat, i que té grans dificultats per
comercialitzar a bons preus els seus productes, que d’altra
banda són d’immillorable qualitat. També es crea com a novetat
un ajut per accedir a la primera propietat a joves pescadors que
tenguin menys de 35 anys i accedeixin a una primera propietat.
Incideix molt també a les accions realitzades per professionals,
i obre moltes possibilitats en el tema a què ja hem fet referència
de la comercialització. 

És important, idò, que tots els possibles interessats,
beneficiaris  de qualque classe d’ajuda dins el nou programa de
l’IFOP coneguin el programa i estiguin informats. Per això s’ha
començat des de la Direcció General de Pesca una campanya de
divulgació amb algunes accions puntuals com les següents:
d’una banda es varen plantejar les línies bàsiques a l’anterior
consell pesquer l’abril de l’any passat. A principis de maig hi
haurà un nou Consell Pesquer, organisme on hi ha
representants  de les 16 confraries de pescadors de les Illes i
d’altres entitats relacionades amb el sector. En aquest nou
consell es debatrà tot el programa i serà informat puntualment
de la marxa de la seva aplicació. S’han fet reunions, visites,
trobades, entre la Conselleria i possibles interessats del sector.
A principis del mes de febrer es varen reunir els secretaris de
totes les confraries per començar a implicar-los i informar-los
sobre la documentació que s’exigeix en la tramitació
d’expedients, ja que els secretaris i les confraries actuen un poc
d’intermediaris  entre els beneficiaris i l’Administració; i la
gestió d’aquestes línies és quasi sempre sofisticada, i a
vegades complicada. I està en edició, i sortirà d’aquí a pocs
dies, una publicació on s’explica d’una manera clara i
assequible a tothom en què consisteix aquest programa,
cadascuna de les línies d’ajut que es poden sol·licitar, i es farà
arribar aquesta informació a tots els armadors, emprant sempre
les confraries de pescadors com a eina de comunicació i de
relació.

Bàsicament aquesta és la informació que des de la
Conselleria plantejam, tant de l’IFOP anterior com del nou IFOP,
com de les mesures informatives i noves actuacions que ja hem
explicat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No sé si el director general de
Pesca vol afegir alguna cosa més a aquesta primera intervenció.
Molt bé, idò si és així, ja saben que reglamentàriament hi ha la
possibilitat de suspendre 45 minuts la sessió, però que
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habitualment intentam no fer aquesta pausa, i si els grups hi
estan d’acord, prosseguiríem la sessió amb la intervenció dels
diferents portaveus, i per això mateix cediria la presidència ara
mateix al Sr. Vicepresident. 

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

EL SR. PRESIDENT:

En aquest torn d’intervencions té la paraula primerament el
diputat dels Verds, Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair la
presència al Sr. Conseller i al seu director general, per
l’exposició que ens han fet, que documenta bastant un
problema de què es parla poc en aquest parlament, com és el
problema de la pesca, i a mi m’agradaria plantejar cinc qüestions
ràpidament: Una seria si tenen dades, o almanco quina és la
seva opinió sobre l’evolució de la població activa en el sector
de la pesca des que estam a la Unió, és a dir, a les Illes Balears
hi ha més o menys pescadors que quan vàrem començar a estar
a la Unió, i com creuen que ha repercutit aquest tipus d’ajuts
que s’han anat donant en aquest temps. M’ha paregut molt
interessant això de què han parlat, que hi comença a haver ajuts
perquè puguin accedir a la propietat joves pescadors menors de
35 anys, perquè un dels problemes que hi ha probablement és
l’envelliment progressiu de les persones actives en el sector.

Un segon bloc d’inquietuds nostres, com a ecologistes,
seria, s’ha parlat que s’ha reconegut en el fons, per això han
crescut tant, el fet insular, i precisament en desenvolupament
d’aquesta idea ens agradaria conèixer si això també es tradueix
dins la comunitat autònoma, és a dir quin és l’impacte, si tenen
alguna dada, alguna opinió feta sobre el sector pesquer a
Menorca, a les Pitiüses i a Mallorca.

En tercer lloc, un dels objectius de l’IFOP és la sostenibilitat
d’explotació dels recursos pesquers, i ens agradaria saber si
d’alguna manera també s’està gestionant això d’acord amb el
sector, és a dir el Mediterrani, on opera la major part de la
nostra flota, per no dir tota, és una mar que viu una situació de
sobreexplotació pesquera, i seria com a bastant normal pensar
que tota aquesta gestió de fons de l’IFOP amb el sector i des de
l’Administració, alguna cosa hauria de tenir a veure amb el
manteniment i millora de la biodiversitat, la capacitat de
regeneració de recursos pesquers. I dins tot això, saber alguna
cosa el paper que hi juga l’aqüicultura.

Un quart bloc seria la qüestió que ha apuntat també el
conseller de la comercialització, és a dir, què s’està fent, o què
s’ha fet més aviat, en el període 94-99 en matèria de fomentar
que els productes pesquers locals pescats pels pescadors
d’aquí arribin al públic en la mesura que hi ha disponibilitat, i
que realment puguin ser identificats com a productes de
qualitat locals.

I ja en darrer extrem, demanaria alguna informació en la
qüestió de la formació dels pescadors. És a dir, un dels eixos de
què parlava el conseller i dels criteris era l’assistència tècnica
al sector, i nosaltres creim que dins això hi hauria tota la qüestió
de formar-los, si fa falta i en la mesura que sempre és necessari
a efectes d’actualització de coneixement de tècniques de pesca,
maneres de pescar més sostenibles, etcètera, i també
coneixement del medi marí i biodiversitat, pràctiques a anar
reduint o pràctiques a anar fomentant, aleshores quina
incidència té l’IFOP i la gestió de la Conselleria concertada amb
el sector en matèria de formació.

Aquestes són les nostres preocupacions. Una vegada més
agrair la seva presència aquí. 

EL SR. PRESIDENT:

Seguint amb l’ordre d’intervencions, té la paraula la
representant del Partit Socialista. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Agrair en primer lloc la compareixença i les
explicacions que ens ha donat el Sr. Conseller, i també del Sr.
Director General de Pesca. Hem de felicitar des del Grup
Parlamentari Socialista per aquesta política del Govern, sobretot
entenem que és compartida i assumeix, precisament com feia
menció el conseller, aquests mateixos objectius de la Unió
Europea, aquest objectius que marca l’IFOP. A més, si això
suposa aquest increment, com feia menció, aquest increment
important de les inversions respecte del període anterior. És
clar, i ho veim des del mateix tractat d’Amsterdam, que aquesta
mateixa  incorporació de l’obligació en temes mediambientals, en
temes de sostenibilitat, no és ja assumir una declaració
d’intencions, sinó una obligació d’incorporació d’aquesta
sostenibilitat a què també feia menció el portaveu del Grup
Mixt, el Sr. Buades. Per tant, i va en relació amb aquest primer
objectiu que ens ha explicat de l’IFOP, aquest esforç que diu
equilibrat i d’explotació dels recursos sostenibles, i és en
aquest sentit que volia plantejar o demanar precisament com si
es podria entendre i es podria canalitzar les aturades
biològiques, d’un determinat període de temps i també a una
determinada zona, i si això aniria en aquest eix que ens ha
explicat, que parlava de paralitzacions temporals.

Però sobretot per un tema important, entenc, i que afecta, i
després  també faré aquesta mateixa pregunta al representant de
les confraries de pescadors, sobretot el que pot suposar això en
mesures compensadores financerament no just del cobrament
de l’atur, sinó també compensar quant a un ajut complementari,
si això  es pot canalitzar per aquesta via. Tenim l’experiència a
més que ens serveix de referència quant a aquesta planificació
i el que ha suposat en el tema del Pla de Pesca a nivell de l’illa,
del Parc Nacional de Cabrera. Per tant, insistiria en això, com
veu el conseller, com veu des del Govern aquesta possibilitat
d’aturades biològiques a determinats períodes de temps, i
sense que això vulgui dir aturades completes, per no aturar
també la pròpia producció d’aquí cap a la demanda del mercat,
i si això podria tenir sobretot allò que entenc que ha de
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preocupar més el sector, unes ajudes complementàries a la
percepció de l’atur.

Volia fer també referència a aquest objectiu que explicava de
la millora de comercialització, i a veure si es pot establir tipus de
fórmula o millores quant a la comercialització conjunta pel que
pot suposar de major rendibilitat, de millors preus de venda del
peix, quant a alguna via de cooperativa a determinades zones,
com pareix que s’ha plantejat en concret a Palma, i sobretot si
això suposa necessitat de finançament per a noves necessitats
de llocs on fer aquesta venda.

Ja per acabar, entenem des del Grup Parlamentari Socialista
i volem expressar que valoram positivament aquest esforç del
Govern, i sobretot en allò que sempre entenc que el sector
també li ajuda és la divulgació i l’ajut quant a la tramitació
d’aquestes ajudes europees, i en tot cas també desitjaríem que
aquesta publicació que ens ha fet menció també ens la fes
arribar. Res més, moltes de gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Passarem al Grup Popular, Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot donar la meva
benvinguda per aquesta compareixença al conseller, al director
general i als representants del sector pesquer a les Illes Balears.
Jo crec que aquesta és una molt bona compareixença, que la
feim exclusivament en un sector que jo diria que és l’oblidat, i
és el sector primari, i que a més dins les Illes Balears és
estratègic. Consideram que té un valor molt fonamental de
quina manera i com es pesca en aquestes illes, i de quina
manera s’han de conservar els recursos naturals de la nostra
comunitat autònoma. I açò fa una incidència en una comunitat
autònoma diversa, que té diferents realitats físiques, i que és
molt diferent unes mesures que es puguin prendre a Eivissa i
Formentera, perquè té unes pressions determinades, les de
Mallorca, i amb les de Menorca també. És a dir, que és un
problema divers i que hauria de tenir un tractament també
divers i específic. I m’explic: quan vostè deia que València és
Objectiu 1, i per tant té moltes més possibilitats d’inversió, té
més possibilitats de renovació de flota, i té moltes més
possibilitat que aquests diners de l’IFOP arribin realment al
pescador, cosa que ara sembla ser que a la nostra comunitat
autònoma no és així, si mal no he entès, jo crec que açò és un
factor negatiu que ens afecta, i d’una manera molt especial, a
Eivissa i a Formentera.

Per altra banda, també s’ha de tenir en compte les reserves
marines de quina manera i com s’han de tractar, i de quina
manera i com les hem d’explotar adequadament. Però jo abans
de continuar i acabar el que jo estic apuntant ara, voldria fer
una valoració molt positiva del període operatiu 94-2000, perquè
de fet l’execució ha estat del 100% pràcticament, i els recursos
han anat adequadament, sembla ser, també al sector, per fer,

que hi ha hagut culminada la demanda que el sector ha fet, i a
més hi ha els objectius que s’havien posat, i han interessat el
sector, tant amb la construcció de noves naus, la millora i
reforma, l’abandonament, i tota la reestructuració aquesta amb
comercialització inclosa, i sobretot un fet important, que és
també de cara a confraries, enfortir el teixit professional, el teixit
comunitari que fa que els pescadors puguin tirar més endavant
tots  junts que no d’una manera individual, perquè degut
realment, com molt bé ha assenyalat el conseller, a la burocràcia
europea, a la burocràcia que se’ns imposa, es fa molt difícil que
un autònom, un pescador, jo crec que avui és el que més
papers, més llicències i més permisos ha de complimentar per
anar-se’n a guanyar el pa de cada dia, o el peix de cada dia, i
açò jo crec que és una de les coses que hem de tenir molt
present i molt en compte.

Quant al període operatiu 2000-2006 efectivament a mi el que
sí m’agradaria és amb quins punts forts i febles ens agafa al
nostre sector, perquè el que s’ha de tenir en compte, i també
m’agradaria saber-ho, quines directives europees són d’obligat
compliment, i s’ha de tenir en compte que la Mediterrània és un
mar molt feble, com ha dit el representant dels Verds, i que és
un equilibri molt precari. Però és que açò estam a expenses no
només de països de la Unió Europea, que hem de complir amb
les directrius que ens mana, sinó que a més a més estam
immersos en directrius d’altres països, amb el que altres països
baix la seva política d’explotacions ens imposen: Japó i altres
països que no tenen, no són ni europeus.

Per açò a mi el que m’agradaria saber és en aquests reptes
de principis del segle XXI ens tenen plantejats, sobretot amb la
competitivitat real i efectiva de la nostra realitat en tots els
condicionants que jo li he vist, a veure quines possibilitats
tenim amb el nou programa operatiu, de consolidar-nos i no
només consolidació sinó a més a través de la formació i major
equipament puguem animar a nous joves, que és un programa,
em sembla, extraordinàriament positiu que es puguin integrar en
el sector pesquer i després dins aquesta quin controls de vedes
i reserves marines i per millora de la qualitat del producte,
efectivament valorant les arts menors, que jo crec que aquí
tenim unes grans possibilitats de qualitat comercial i nosaltres
podem també una autoabastiment molt positiu. I pràcticament
res més, agrair per tant, l’exposició que vostè ens ha donat i en
qualsevol cas tendrem ocasió de fer una segona intervenció.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara si els sembla passarem a un
torn de contestació del Sr. Conseller i el seu Director General si
cal.

 Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Director General de Pesca, el Sr. Coves.
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EL DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Sebastià Coves i
Adrover):

Moltes gràcies. Bé contestarem primer les cinc preguntes
formulades pel Sr. Buades, que en primer lloc demanava unes
dades sobre la població activa d’ençà de l’entrada a la
Comunitat Europea. 

Bé podem donar unes dades, el nostre pla, el programa IFOP
insular, pla regional comença amb un estudi de la situació i
dóna unes dades en número d’embarcacions. Tenim actualment
682 embarcacions, això suposa una flota que suposa un 15% de
la flota de la Mediterrània de l’Estat, són 602 embarcacions
d’arts menors, 14 d’encerclament i 61 d’arrossegament, a més
de 5 palangres de superfície. Podem calcular un poc el número
de persones que fan feina en aquestes embarcacions i que
viuen no tothom al cent per cent, però la seva principal font
d’ingressos és aquesta i viuen de l’extracció marítima. Per això
l’edat mitjana dels pescadors, d’aquestes podíem dir 1500-1600
persones que es dediquen a la pesca professional, l’edat
mitjana és d’aproximadament entre 45 i 55 anys, això no vol dir
que no hi hagi joves que es dediquen a la pesca, a totes les
confraries n’hi ha, algunes més i d’altres menys i en principi no
tenc dades exactes de joves pescadors, però sí que hi ha un
sector jove que vol continuar dedicant-se a la pesca, sobretot
solen ser fills, néts d’armadors i pescadors.

Aquest, en certa manera, envelliment dels professionals va
també paral·lel a un envelliment de les embarcacions, hi ha una
mitjana general a les Illes de 31,6 anys d’edat de les
embarcacions, per això és important prioritzar els temes de
modernització i nova construcció, que tenim previst i durem a
terme amb el nou IFOP. El tema del fet insular que ser
argumentat i reconegut a la Conferència Sectorial, com ha dit el
conseller, no sé exactament quin era el sentit de la pregunta,
eren dades sobre el sector pesquer a Menorca i a les Pitiüses,
bé o sigui el sector pesquer està organitzat en 16 confraries,
com sabeu, n’hi ha 10 a Mallorca, 3 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a
Formentera. Aquestes serien les línies generals i el nombre
d’embarcacions de cada lloc, ara tampoc no les tenc a mà, però
es poden facilitar en el moment que vulguin.

Bé el tema de la sostenibilitat i de la sobreexplotació i
aqüicultura, em sembla que era aquesta la tercera pregunta, és
un tema important i interessant, és el tòpic i el dilema del sector
pesquer, em sembla que la Sra. Amer també n’ha fet referència,
es tracta d’aconseguir no pescar més sinó vendre millor,
aquesta és la frase que ja hem sentit tantes vegades repetida i
a la Mediterrània efectivament hi ha una situació de
sobreexplotació de pesqueres, tot i això les pesqueres de les
Illes estan molt millor que altres llocs de la Mediterrània de
l’Estat espanyol i es tracta d’aconseguir recuperar aquestes
pesqueres  sobreexplotades per zones i per espècies. Per això hi
ha una sèrie d’actuacions, hi ha moltes gestions a fer per
regular l’equilibri, la sostenibilitat i aconseguir aquest objectiu
i en el programa IFOP es permeten diferents actuacions en
aquest sentit.

 Per una banda, hi ha la part d’estudis tècnics, la part
d’estudis  tècnics tenim en marxa ja una sèrie d’estudis, com per
exemple el de la pesca recreativa que s’està avaluant i s’està
analitzant els impactes, la pressió que pugui tenir aquesta
activitat sobre els recursos que de moment no estava avaluada,
sabem que tenim un flota de barques recreatives de més de
25.000 embarcacions, sabem que tenim un número de llicències
de pesca submarina de quasi 2.000, concretament 1.944
repartides per les diferents Illes, però no sabem exactament quin
impacte causa aquest sector, per això tenim un pressupost de
46 milions de pessetes, subvencionat al 50% amb el fons IFOP
per dur a terme durant, em sembla que són tres anys, aquest
estudi i després poder procedir a una regulació amb uns
fonaments i amb una justificació tècnica.

De cara a reduir aquesta sobreexplotació també hi ha el tema
de les reserves, que tal vegada en parlarem més endavant quan
contestem altres preguntes, el tema de les aturades biològiques
que després comentaré, el tema de les reserves que també ha
sortit, ha sortit quasi tot i totes aquestes són gestions o
actuacions que contempla l’IFOP, més directament o més
indirectament i van destinades a millorar la situació dels
recursos. El tema de l’aqüicultura també és una línia que preveu
l’IFOP, l’anterior i l’actual i es presenta com a un complement
de la pesca extractiva, és a dir, per part de la conselleria també
col·laboram en estudis d’investigació per veure, per avançar
tècnicament amb el coneixement dels cultius de noves espècies
i d’engreix de noves espècies, etcètera, que després poden ser
resultats i conclusions que poden ser aprofitats per empreses
que si vulguin dedicar. De moment les espècies que es cultiven
bàsicament a Mallorca són l’orada, però ja hi ha projectes i
experiments per cultivar el lluç, déntol, llop i fins i tot palaies
“lenguados”. Per tant, es suposa que l’aqüicultura, com s’ha
vist a Europa els darrers anys, ha d’augmentar i ha de ser un
complement de la pesca extractiva que ofereix un altre tipus de
producte i un altre resultat.

Bé el tema de la comercialització hi ha una sèrie
d’actuacions previstes, tenim ara per part de la conselleria molta
fe i estam dedicant-hi molta d’energia per introduir el tema de
l’etiquetatge que és preceptiu i necessari i sobretot això, una
vegada que estigui totalment implantat i queda poc, servirà per
donar una informació als consumidors de la procedència i la
qualitat del producte i sobretot per revalorar més els productes
d’aquí. Referent al tema de comercialització, no sé si la Sra.
Mercè Amer també ha fet una pregunta, crec que ho puc
contestar al mateix temps, una de les fórmules de
cooperativisme o associacionisme que preveu el nou IFOP són
les ajudes a les associacions de productors. Tenim constància
que s’està fent feina en l’elaboració d’un projecte de
constitució d’una organització de productors a Mallorca, que
confiam que vagi endavant, es reconegui i pugui funcionar en
benefici del sector i de la comercialització del peix, que ja hem
dit que és una assignatura que s’ha d’aprovar i s’ha de
recuperar amb bons resultats.

El tema, em sembla que era el darrer, de la formació dels
professionals  és una mancança que hi ha i tenim previst també
organitzar diferents cursos d’assistència tècnica; pesca
responsable, que serien les instruccions de la FAO; de
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tractament de peix a bord, que també és una tema que s’ha de
millorar; coneixement del medi marí, els pescadors coneixen
molt bé la mar, coneixen molt bé la seva feina, però a vegades
hi ha unes deficiències tècniques que intentarem suplir, tenim
previst organitzar cursos en aquests aspectes. A part dels
cursos de titulacions marítimes, que són necessaris, és a dir,
potser, com ha dit el Sr. Camps, la gent que va embarcada
maneja molt més papers i molta més burocràcia i un dels
aspectes  és aquest, el tema d’estar embarcat ens hem d’adaptar
a unes normatives de seguretat a la mar i es demana més
preparació, més justificació que la que es pot demanar a un
obrer de la construcció o de l’hoteleria, en part donat pel risc,
el perill i la responsabilitat de els pescadors, és lògic que sigui
així.

No sé si he contestat parcialment a les preguntes del Sr.
Buades. La Sra. Amer, bé en principi gràcies, per la part que ens
correspon per les felicitacions, la tramitació i els temes de
divulgació que ha explicat el conseller. El tema de les aturades
biològiques és una de les mesures que es preveuen al nou
IFOP i en el moment que tenguem convalidades les ordres i ho
tenguem tot aprovat per poder-ho dur a terme, l’interès de la
conselleria i la Direcció General de Pesca és de donar suport i
fer un gran esforç d’organització i de gestió perquè es puguin
dur endavant. S’havien fet l’any passat moltes gestions, molta
feina amb això, molts de contactes amb els representants del
sector de la flotat d’arrossegament i ara per enguany no ha
estat possible dur endavant aquesta actuació i esperam que
l’any que ve sigui així, és a dir, en principi el nostre programa
preveu una aturada de la flota d’arrossegament durant tres
anys, de 45 dies entre els mesos de març i agost o sigui serien
30 dies laborals d’aturada. L’IFOP contempla una subvenció
per a aquestes aturades i a més teníem negociacions amb el
sector per complementar a través d’uns complements i unes
primes a la seguretat social i el subsidi d’atur per complementar
la part social, és a dir, en aquests moments hi ha un gran
problema de personal, de mà d’obra en el sector de la pesca
professional i existia el risc que els tripulants i mariners
trobassin feina durant aquesta aturada que els convenia més
que estar a l’atur o estar sense feina els convenia més a altres
sectors, que a Mallorca són especialment importants, com és
l’hoteleria o la construcció i les barques d’arrossegament es
quedassin sense mà d’obra. Per tant, aquests complements
s’hauran de cedir i s’hauran d’aconseguir.

Dir també que tenim molta confiança amb les aturades
biològiques, que segons el reglament europeu i segons la
normativa bàsica estatal, han d’implicar una reducció de
l’esforç posterior a l’aturada, és a dir, no és de sentit comú
aturar un mes per després en quinze dies pescar i eliminar tota
la recuperació. O sigui si l’aturada biològica no implica una
reducció de l’esforç posterior no té molt de sentit, per tant hi
havia dues possibilitats i es tornarà a plantejar si l’any que ve
interessa dur a terme aquesta activitat, hi havia dues
possibilitats, una era reduir una hora de pesca després de
l’aturada temporal o reduir un dia la setmana, ara pesquen sis
dies dotze hores i després de l’aturada biològica pescarien onze
hores durant sis mesos, probablement segons les valoracions
tècniques que s’han fet, aquestes  onze hores si la recuperació

ha estat efectiva i eficaç, pescarien tant com pescaven abans en
dotze hores i la reducció de l’esforç pesquer que suposa
aquesta aturada temporal s’ha calculat que suposa un 9 o un
10% de la reducció de l’esforç, en general. Per tant, és una
inversió que consideram molt ben justificada i que serà molt
positiva i molt acceptada sobretot en el moment que es comenci
a aplicar, el primer any ja es veurà, el segon i tercer mes.

La relació entre aquestes aturades i la part comercial també
estava prevista, o sigui que s’havia de posar d’acord per
exemple fer l’aturada les confraries del Sud de Mallorca durant
un mes i les del Nord de Mallorca durant l’altre mes, per no
deixar descobert el mercat del producte. En tenir la publicació
la farem arribar als possibles interessats, la publicació és una
explicació de les diferents línies, els requisits que es necessiten
per tramitar ajudes a l’IFOP, etcètera, per tant la vos farem
arribar.

Bé contestant les observacions del Sr. Camps, respecte a les
diferències amb al País  Valencià, bé en principi no hi podem fer
res perquè les Illes fora de l’Objectiu 1 i el País Valencià és
Objectiu 1, les aportacions de l’IFOP a una comunitat o una
altra varien molt, en el cas de modernització i nova construcció
per exemple l’aportació de l’IFOP al País Valencià i a les zones
d’Objectiu 1 és del 35%, mentre que a les Illes Balears només és
un 15%. Per tant, per poder acostar-nos a la subvenció que
puguin tenir els armadors del País Valencià, per part de la
conselleria s’ha fet un esforç considerable, un esforç que no
només es veu amb la totalitat del pressupost que ha explicat el
conseller, que a l’anterior IFOP per part de la conselleria
s’aportaven 94 milions i amb el nou IFOP la conselleria aporta
962 milions de pessetes, ara així i tot, si abans els casos de nova
construcció i modernització, abans tenien un 38%, un 35%, ara
podem arribar a oferir-los un 30%, si abans l’aportació de
l’Administració, central i autonòmica era del 4% ara en el nostre
quadre financer s’estableix en un 7,5%. 

Per tant, consideram que és un esforç important, a més si
tenim en compte els canvis de baremació que també ha apuntat
el conseller, del cost i del barem que s’apliqui per calcular el
cost elegible, per exemple tenim algun cas concret i ho podem
explicar, per exemple un exemple molt concret de nova
construcció: a l’anterior IFOP el cost màxim elegible que era de
6.204.000 pessetes, la subvenció que rebia aquest beneficiari
era del 38% i rebia una quantitat de 2.357.000 pessetes, amb el
nou IFOP aquest mateix cas feim un càlcul de la quantitat que
percebria aquest senyor i el cost elegible 8.186.000 pessetes i
percebria només amb la subvenció del 30% 2.455.000 pessetes,
és a dir, el tant per cent de subvenció ha baixat un poc, però la
quantitat que rep és major. Per tant, consideram que el
repartiment del pressupost en el nostre quadre financer no
perjudica els casos de nova construcció i modernització sinó
que queda més o manco com abans i en molts de casos millor.

El tema de les vedes i reserves, les vedes no sé si es referia
a les aturades temporals i tot el que és ordenació, regulació, per
exemple la pesca de la llagosta o espècies concretes amb la
regulació específica de determinades qüestions, el tema de la
llagosta ha sortit ara una normativa nova, com saben, que es va
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publicar ara a finals  de març i estableix un canvi respecte a la
normativa anterior, en aquests canvis hi ha un consens en
general amb el sector que estan molt contents que aquesta
nova normativa de la llagosta per a aigües interiors i exteriors
i estableix una sèrie de canvies, o sigui permet tenir calat 7 dies
a la setmana, però redueix un mes de pesca que és el mes de
març, amb  diferents tipus de malla, més ampla, més selectiva i
unes condicions diferents. El tema de la llagosta, en el qual es
va establir la talla mínima de 24 centímetres, s’ha recuperat molt,
és a dir, sense l’establiment d’aquesta talla, segurament ara els
pescadors  de llagosta que tenen generalment aquesta modalitat
com a principal font d’ingressos, sobretot a Menorca,
probablement la sobreexplotació d’aquesta espècie anava per
molt mal camí. Ara tenim previst treure una nova normativa que
reguli la pesca de la llampuga i sobre vedes hi va haver una
compareixença parlamentària no fa molt i també en podem
parlar, vedes per espècies, com és el cas del jonquet a la Badia
d’Alcúdia, que va ser demanat precisament per la confraria de
pescadors  d’Alcúdia i s’ha fet un seguiment del resultat
d’aquesta veda durant tres anys, l’any que ve serà la darrera
temporada i veurem com queda.

 El tema de les reserves és un fet i un element positiu per a
tothom perquè suposa una recuperació de la població de la
biomassa, de la fauna aqüícola que es transmet als voltants i
sempre hi ha una zona de reserva integral, de màxima protecció,
però hi ha altres zones allà on es permet una activitat extractiva
controlada, tal vegada per al sector professional i altres per al
sector de la pesca recreativa. Tenim actualment més de 20.000
hectàrees de zones declarades reserves, la d’Eivissa és la major,
devers 14.000 hectàrees em sembla i feim feina per gestionar de
cada vegada millor aquests espais, en tema de vigilància,
d’estudis i de seguiment dels efectes d’aquestes zones.

Si hi ha més aclariments, no sé si he pres nota de tot o m’he
deixat coses, a l’altra torn de paraules. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Coves. Algun grup vol utilitzar un nou
torn de noves observacions o rèpliques o pot fer ara mateix? Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Molt breument, només per veure si podem aclarir dues o
tres coses. Vostè em parla que hi ha 25.000 embarcacions, jo
m’imagino que són embarcacions esportives, però no totes van
a pescar crec. Les etiquetes, m’agradaria més aclariments per si
realment pensen que aquestes  etiquetes seran efectives i que
no hi hagi després darrera les etiquetes un munt de peixos que
no són d’aquí i açò va en perjudici del nostre.

En referència a l’augment del fons europeu, això és una
qüestió que m’havia deixat en la meva primera intervenció de
1.678 milions de l’IFOP i la CAEB 962, m’agradaria saber

realment si aquests doblers de la comunitat autònoma seran o
açò implica que no hi haurà prou diners baixen els percentatges
i per tant, el sector rep menys bonificacions possibles i açò és
un baixada en comparació amb altres comunitats molt més
avantatjades. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Coves.

EL DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Sebastià Coves i
Adrover):

Efectivament aquestes 25.000 embarcacions, que segons
Capitania Marítima, a l’època d’estiu poden arribar a ser 40.000
no sabem exactament que pesquen, a més hi pot haver altra
gent que es dedica a la pesca que no té barca i tenim expedides
actualment, precisament, 25.000 llicències de pesca recreativa.
Es fa aquest estudi per veure el volum de captures que tot això
pot suposar. O sigui sabem que a la pesca professional hi ha
anualment entre 4 i 5 tones de captures en general durant l’any,
però de la pesca recreativa, ni de la pesca submarina no en
sabem res, per tant, el sentit d’aquest estudi és tenir una
informació sobre això i després a veure que passa.

L’etiquetatge, si el peix de fora que sol venir també etiqueta,
es pot distingir del peix d’aquí, nosaltres consideram que això
beneficiarà el peix d’aquí, com a mínim que el consumidor
sàpiga en el moment que compri un peix qualsevol, on està
pescat i quan. Si vol comprar un peix, una orada de Grècia, que
la compri, però que ho sàpiga, i això pot servir per revalorar un
poc, com he dit abans, els productes d’aquí. A l’etiqueta que
s’està imprimint, que s’està distribuint actualment, fins i tot diu
quina barca ha pescat aquell peix, o el peix d’aquella caixa, i això
és una informació que crec que al comprador, al consumidor, ha
d’afavorir el comerç.

Els percentatges dels fons europeus, d’aquí a dos anys s’ha
de fer una reprogramació, i no descartam que hi pugui haver un
augment o una modificació dels tants per cent. Confiam que
pugui servir aquesta remodelació en tot cas per augmentar els
tants per cent, sobretot dels eixos que consideram prioritaris,
que són construcció i modernització.

Bàsicament em pareix que he contestat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Coves. Idò havent acabat la
primera part de les compareixences, agraïm la presència aquí de
l’Hble. Conseller Mateu Morro i Marcé, i el director general de
Pesca, Sr. Sebastià Coves.

I ara canviaríem un poc d’oradors, i per favor podrien pujar
a la Mesa el Sr. Antoni Riera, que és el president de la
Federació Balear de Confraries de Pescadors, i igualment el Sr.
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Antoni Garau, secretari d’aquesta mateixa federació de
confraries de pescadors de les Illes Balears.

Molt bé, idò així començaríem amb la intervenció de
qualsevol d’ells dos, supòs que començaria el Sr. Antoni Ribes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CONFRARIES DE PESCADORS (Antoni Ribes i Riera):

Bones tardes a tots, i moltes gràcies per poder estar aquí.
Tot el que és sobre els plans IFOP d’ajudes a la pesca jo crec
que el conseller ho ha dit tot, del que ha passat aquests darrers
quatre anys. La veritat és que al sector pesquer, que és el que
represent jo més que res, els han anat molt bé els fons aquests,
perquè s’ha pogut fer una modernització de la flota bastant
important, que si no, no haguera set possible, i esperam que el
nou pla aquest que hi ha en marxa, el programa 2001-2006 doni
els  mateixos resultats que ha donat l’anterior, i que en la mesura
del possible si es pot (...) reestructurar i pujar les ajudes que ha
dit el Sr. Director General, serà molt ben rebut pels pescadors,
i en poques paraules vull dir que no dic res més, que ara parlarà
el secretari de la Federació també per expressar la seva opinió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Garau, quan vulgui.

EL SR. SECRETARI DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CONFRARIES DE PESCADORS (Antoni Garau):

Bones tardes, moltes gràcies. Primer de tot, abans d’entrar
pròpiament en matèria d’IFOP, i aprofitant aquesta
compareixença, ens interessa que es conegui un poc més qui
som, perquè pensam que som un sector bastant desconegut.
Aleshores, la nostra estructura productiva està formada per 62
embarcacions d’arrossegament, 362 embarcacions d’arts
menors actives, i quan parlam d’arts menors, i per aclarir
concepte, ens referim a petites i mitjanes embarcacions que es
dediquen a distints tipus de pesca, com tresmall, palangre de
fons, palangró, soltes, morunes, albadarilles, nanses, fanal,
jonquillo, etcètera; així mateix quatre embarcacions dedicades
a palangre de superfície -palangre de superfície bàsicament es
refereix a pesca del peix espasa- i deu embarcacions
d’encerclament, anomenades també de llum o teranyines,
localitzades al port de Palma.

La nostra estructura organitzativa es basa en les confraries
de pescadors, un total de 16, com s’ha dit abans, 10 a Mallorca,
3 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera, i també dues
federacions: la Federació de Mallorca, constituïda a l’any 92 a
fi i efectes de comercialitzar les captures de Mallorca; i la
Federació Balear, que integra totes les confraries de les Illes, i
dedicada a la coordinació entre les confraries, assumeix la
representació davant l’Administració per tractar els temes
d’ordenació, i la relació també amb les altres confraries de
l’Estat.

Al marge de comentar què som, ens interessaria també
comentar com som. Pensam que aquests darrers anys gràcies
en part a les ajudes estructurals de l’IFOP hem aconseguit
modernitzar el nostre sector en bona part, a través de noves
construccions i modernitzacions, no només en el sentit de
millorar les nostres captures, sinó també de millorar la nostra
seguretat, molt important per a la nostra activitat, atès que ens
movem dins un medi complicat, i també per donar habitabilitat
a les embarcacions, tenint en compte que les hores d’activitat
són de llarga durada, hi ha hagut un progrés, però no fa ni deu
anys pràcticament que estàvem 16 hores dins els vaixells, per
tant les condicions de vida a bord són molt importants.

De totes maneres el tema de les ajudes d’aquest IFOP
passat no sempre ha estat un camí de roses, perquè ens hem
trobat amb èpoques on els pressuposts de la Comunitat
Europea estaven esgotats, i hi ha hagut molts d’armadors que
han fet construccions només amb un suport d’un 15% d’ajudes
de l’Administració espanyola, vull dir que no han tengut ajuts
comunitaris, tenint en compte que en temps anterior i posterior
altres armadors per fer les mateixes inversions han disposat de
distintes ajudes.

Una altra llosa que pesa damunt el nostre sector, que
entenem que li queda un bon camí per córrer, un sector que es
pot dir que fins ara ha estat un sector subdesenvolupat, ha
estat pertànyer a una regió anomenada afavorida, fora dels
màxims objectius de la Comunitat Europea. A nosaltres
pertànyer a una comunitat amb un nivell de renda alt ens ha
perjudicat com a sector. 

Evidentment també acollint-nos a les ajudes de paralització
s’ha donat una reducció de flota important. No és que això ho
considerem un èxit, perquè això ha estat per a molts de
pescadors  deixar de pescar, cosa que no és agradable, deixar la
seva activitat, tenint en compte a més que per a un pescador la
seva activitat és més que una feina, és més que aconseguir un
sou, és una vida dedicada a la seva feina. Però era una situació
que ens venia donada, i aprofitant que teníem unes ajudes,
s’han donat aquestes paralitzacions. Això ha suposat reduir
l’esforç, però l’esforç no només s’ha reduït per eliminació
d’unitats pesqueres, sinó també perquè hem reduït els horaris
d’activitat. Com deia abans, a èpoques no molt llunyanes
l’activitat era de 16 hores diàries, avui pràcticament, bé,
pràcticament no, els horaris (...) per a tota la flota de les Illes a
12 hores.

Darrerament un altre tema que ha afectat molt el sector en el
cost d’explotació de les embarcacions ha estat l’increment
desmesurat del combustible, el gasoil pesquer, tenint en compte
que quan parlam, per exemple, de barques d’arrossegament, el
cost del combustible és un percentatge molt important dins
l’explotació d’un vaixell. Pensam que en aquest moment s’estan
començant a organitzar solucions per poder aconseguir abaratir
el preu del combustible.

De cara al futur podríem marcar tres aspectes fonamentals:
en primer lloc continuar modernitzant la flota, aprofitant les
ajudes estructurals que emanen del Pla IFOP 2000-2006. Per
altra part, seguir cuidant dels recursos, que ens preocupa i ens
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ocupa, aprofitant les ajudes d’IFOP quant al que són
paralització temporal, anomenades més vulgarment com a vedes
o aturades biològiques; pensam que el sector ha madurat, i en
aquest moment està amb ganes d’acollir-se a aquestes ajudes,
a fer aquestes aturades, que de fet poden ser problemàtiques.
Aquí s’han citat una sèrie d’arguments, com poden ser el
comercial. Nosaltres estam bombardejats per un tub de peix
frigoritzat que ens ve de fora; és un peix que no té la qualitat
del nostre, però que penetra bé dins el mercat, i aturar la nostra
activitat total o parcialment pot ser (...). I per altra part és que si
no podem aconseguir complementar les indemnitzacions d’atur
per als tripulants, que ens fugin les tripulacions. Des de fa un
cicle de 7-8 anys cap aquí la pesca no té la rendibilitat que
tenia, estam diferint llocs de treball cap a altres sectors, i
quedant-nos uns mesos enlaire, si no podem aconseguir que
els tripulants tenguin una compensació econòmica adequada,
pot ser un desastre per a nosaltres.

Finalment, el tercer tema bàsic és el nostre
desenvolupament comercial. En aquest aspecte, i a diferència
del tema més productiu, de les embarcacions, no hem
evolucionat. Estam aplicant pràcticament els mateixos sistemes
de fa 30, 40, 50 anys, tant a Mallorca com a Menorca, Eivissa i
Formentera, i l’única solució que tenim a mà és organitzar-nos
a través de les OP, que són per al Mediterrani, per la nostra
flota, per les nostres captures, un element molt poc adequat.
Les OP pesqueres es transplanten de les agrícoles a partir de
l’organització comú  del mercat, de la Comunitat Europea, però
estan pensades per a l’Atlàntic, no per al Mediterrani, estan
pensades per a flotes que pesquen moltes tones  de producte,
amb un variat de poques espècies. El nostre és totalment
diferent, és una pesca més de plataforma, amb una varietat
d’espècies, que a més normalment es ven al mercat, no
necessita una intervenció, no necessita una retirada, però que
és l’únic que tenim. Aleshores, si volem aconseguir ajudes per
a la modernització comercial, no ens queda més remei que anar
a una constitució d’una o diverses OP. Ara mateix per a
Mallorca s’està fent feina per a la constitució d’una OP, i tant
de bo que a Eivissa i Menorca s’apliqui una solució pareguda,
perquè a més l’associació entre les OP de les Illes ens donaria
més nivell de subvenció.

El que volem aconseguir és donar qualitat al nostre
producte, des del mateix moment que el pescam fins que arriba
al consumidor, començant pel que és el tractament a bord,
classificació, envasat, etiquetatge, primera venda, etcètera.
L’etiquetat, que s’ha comentat aquí, és un tema que ens
preocupa, perquè estam ja obligats per normativa a etiquetar,
però demanam de l’etiqueta que no hi hagi cap procés
interromput, vull dir que no només el pescador estigui obligat
a etiquetar, sinó que garantim que aquest etiquetatge arribarà
al consumidor. Per tant, es tracta de controlar no només el
pescador -el pescador normalment és més bo de controlar- sinó
controlar el sector intermediari, i fins que arriba al consum. 

De l’IFOP pròpiament dit, el marc legislatiu que tenim a
partir el Reglament de la Comunitat Europea, el Decret bàsic de
l’Administració espanyola, que és el 3448, i les cinc ordres que
ha publicat la Conselleria d’Agricultura i Pesca en
desenvolupament d’aquest decret i reglament, pendent de

publicar, relatiu a aqüicultura. Entenem que la participació en
duros puja, en percentatge davalla, però és ver que línies, com
per exemple aquesta possibilitat d’accions conjuntes per a
armadors d’arts menors, el que anomenaríem aquestes ajudes
per pesca costanera artesanal, és molt interessant. I esperem
que una adequació d’aquí a dos anys del percentatge pugui
significar tirar una mica per damunt aquest 30% que avui
apuntam com a tant per cent de subvenció al que serà nova
construcció i modernització, que entenem que és un dels
capítols més importants. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Ara tornaríem a entrar en un torn
d’intervenció dels diferents grups. Em substituirà el
vicepresident. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò començam el torn per formular preguntes o
observacions que vulguin fer els diferents grups parlamentaris.
Té la paraula el representant del Grup Mixt, el Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Són tres qüestions també per tenir
més informació i un poc saber la seva opinió, a part d’agrair-los
la seva presència aquí, en aquest parlament, per parlar del seu
sector. La primera de totes és la valoració que fan del futur del
sector pesquer respecte del passat immediat, molt vinculat a la
pertinença a la Unió Europea, és a dir, vostès ho veuen amb
optimisme? Creuen que hi ha una possibilitat de recuperació de
la població activa pesquera? Hi ha possibilitat que el mercat
local per a la pesca sigui major? Seria el primer tipus de qüestió.

El segon punt seria referit a l’opinió que tenen les confraries
de pescadors, vostès representen la Federació Balear, en
matèria de biodiversitat marina, i com poden cooperar el sector
amb l’Administració a l’hora de promoure reserves marines i
aturades biològiques, i el sentit que puguin tenir aquestes dins
aquest marc. 

I finalment, m’agradaria també saber la seva opinió sobre si
troben que són prou adequats els mecanismes que hi ha hagut
fins ara perquè el propi sector, les empreses, els armadors,
puguin formular projectes subvencionables per l’IFOP, és a dir,
hi ha prou assistència tècnica perquè el propi sector pugui
generar bons projectes, que siguin susceptibles de rebre
subvencions suficients, i si els mecanismes de seguiment de les
ajudes de l’IFOP inclouen participació del sector professional,
o si troben vostès que el Consell Pesquer té massa poca
informació i caldria millorar els mecanismes d’avaluació i
seguiment d’aquest programa europeu d’ajuda al seu àmbit de
treball. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, tot seguit té la paraula la representant del Grup
Socialista, Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Agrair la presència i les explicacions que ens han
donat els representants, president i secretari de la Federació,
representants per tant dels pescadors; i en el mateix ordre que
vostès han plantejat els temes, les solucions i els problemes al
mateix temps del sector, així ho plantejarem, ja dic, com a
representant del Grup Parlamentari Socialista. 

Jo voldria en primer lloc que explicassin una mica més, i
sobretot també la intervenció i l’interès que ha pogut plantejar
des del Govern quant a un dels problemes que han plantejat,
que és la diferència del preu del combustible, i que evidentment
té una repercussió important en el cost d’explotació. Per tant,
m’agradaria que explicassin una mica més aquestes diferències
en relació a altres zones, i per tant que ens lleva competitivitat,
en pujar el cost, i sobretot les actuacions que han duit
conjuntament amb el Govern per donar una sortida, i
evidentment que sigui reduir aquest cost, la diferència sobretot.

Ha plantejat també el secretari de la Federació la importància
que han tengut les ajudes europees quant a la modernització i
l’habitabilitat de la flota pesquera. M’agradaria si dins aquest
mateix, en aquestes ajudes, que consideram importants per a la
supervivència del sector, aquestes ajudes del programa IFOP,
si consideren que s’ha de mantenir, i que per tant dins aquest
instrument de cara a l’any 2000-2006 és necessari continuar amb
aquest procés, i sobretot també amb allò que s’ha expressat per
part del representant del Govern, del representant de la
Conselleria insistir també en millorar les ajudes, sobretot per
evitar l’envelliment i per tant incorporació de joves al sector.

Un altre tema que també han expressat, i que entenc que és
important i que ho hem comentat també amb el representant del
Govern és el tema de la comercialització. És important, entenem
des del Grup Parlamentari Socialista, fomentar aquesta
diferenciació de producte, si hem d’incentivar qualitat, si hem
de pescar millor, i per tant a veure tant en relació a l’etiquetatge,
que sí, que ha d’arribar evidentment al consumidor, per poder
triar al final què és el que vol i per poder tenir més informació,
però també expressar aquesta necessitat de millorar la
rendibilitat del sector i les iniciatives, han parlat
d’organitzacions de productors per millorar aquesta rendibilitat,
per comercialitzar millor i vendre millor el producte, és important
si s’ha iniciat aquí, a Mallorca, a veure si també han fet gestions
a les altres illes, que consideren que és important.

Expressar també quant a aquesta millora de producte, allò
que hem parlat de pescar millor, i quant al que representa també
aquesta sostenibilitat, m’agradaria també saber un poc més amb
detall aquesta compensació quant que podem estar d’acord
amb la sostenibilitat, quant a aquestes aturades biològiques,
que és important també no perdre mercat, però també, com ha

expressat també el Sr. Secretari, no perdre tampoc els
treballadors i poder mantenir el sector. Per tant m’agradaria
aquesta compensació quant a la subvenció, quant al subsidi
d’atur, quines conversacions han tengut, i si ho veu viable per
a aquesta millora que han parlat que s’ha anat reduint el nombre
d’hores diàries, a veure si també en millorar aquesta qualitat del
producte, pescar millor, també pot ser important tenir-ho en
compte.

Res més, reiterar l’agraïment per la seva presència i també
per les seves explicacions. Moltes de gràcies, res més. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair les explicacions
del president i del secretari general de la Confederació de
Confraries de les Illes Balears. Jo crec que ha estat molt
il·lustratiu. Jo pens, fent una valoració del període 94-99, és
positiva, jo crec que hi ha hagut una política efectiva per al
sector, i així ens ho demostren les execucions pressupostàries
pertinents. Jo crec que ha estat assimilada i ben rebuda per tots
aquells que es dediquen a l’activitat tan dura i tan difícil de la
mar. Açò ha representat una modernització de la flota i una
adequació realment als nous reptes, i jo crec que ens donen una
altra oportunitat, 2000-2006, amb 5.933 milions de pessetes que
per a IFOP hi ha 1.678. Açò què significa? Que jo crec que el
sector avui ha d’estar en una reconversió permanent, jo crec
que ha d’estar molt al dia que els inconvenients que
signifiquen el cost del combustible, per exemple, que a Espanya
està lliure d’imposts, però que açò és inevitable, pels costos de
transformació, i arreu del món, hi ha una comparació que
efectivament ho podem fer amb altres països, però que
nosaltres no som qui decidim quin preu hem de posar per al
combustible. I a més a més hi ha les directives europees. Les
directives europees són d’obligat compliment, i si nosaltres
som a Europa hem de saber a què ens hem d’atendre i cap allà
on hem d’anar. I açò efectivament després hi ha tercers països
que són els que ens fan més febles o més forts, i nosaltres hem
de cercar dins aquests dos paràmetres, de febleses i punts
forts, quines són les  nostres possibilitats reals per pervivència
del sector pesquer. I jo crec que amb una dotació d’aquest
tipus jo el que demanaria al Govern és que efectivament dels
962 milions de pessetes que es té previst invertir ho faci, ajudi
a millorar els percentatges i els superi, perquè vagin directament
a aquesta modernització, a aquesta qualitat de vida, a aquesta
comercialització, i fent un seguiment que l’etiquetatge
efectivament vagi al consumidor. 

Jo estic totalment d’acord amb el que ha dit el secretari
general, però sense oblidar mai que estam dins una economia
de mercat, d’oferta i demanda, i que el subsector aquest tan
complicat i tan difícil com és el de la pesca està efectivament
immers dins aquests paràmetres. Però açò no lleva que també



96 EFECTES REGIONALS I INSULARS / Núm. 7 / 9 d'abril del 2001

 

des del Grup Popular, que hem fet una política 94-99 jo crec que
efectiva i molt encertada, que també donam suport
decididament, com no pot ser d’altra manera, perquè el sector
primari de pesca, aquest subsector tan important per a
nosaltres, per a la nostra comunitat autònoma, de Mallorca,
d’Eivissa, Formentera i Menorca, pervisqui per molts d’anys, i
fent tot el suport possible des del Parlament aquí així ho
demostram. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, del Grup Popular. Ara passaríem
a les respostes de la Federació Balear de Confraries de
Pescadors, indistintament el Sr. Riera o el Sr. Garau. Moltes
gràcies.

EL SR. SECRETARI DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CONFRARIES DE PESCADORS (Antoni Garau):

Sí, contestant la portaveu del Grup Socialista, referint-se
concretament al tema dels combustibles, hem de dir que
aquests darrers  dos mesos, aprofitant la bona disponibilitat de
la Conselleria d’Indústria, se’ns ha facilitat poder participar amb
una operadora, integrar-nos dins una operadora, que ens podia
suposar un abaratiment important del preu del litre, fins i tot
millorant també la qualitat del producte, molt important per a la
nostra mecànica, i en base a assumir una certa infraestructura
a cada port, que podia ser consistent en una instal·lació de
dipòsits, administrats per les confraries, o un subministrament
per tancs, directe de port a port, i estam en el tema, una
iniciativa molt interessant que, si dóna bon resultat, pot
significar un estalvi important per a les nostres embarcacions.

Quant al tema de la comercialització, relatiu a cadascuna de
les Illes, evidentment les solucions són distintes. Jo he dit
abans que ens aniria bé estratègicament tenir una OP per illa, i
que al final l’associació de les tres OP de les Illes ens ajudàs per
captar nivell de subvenció de la Comunitat Europea, i per fer
accions conjuntes evidentment: intercanvi de producte, tema
publicitari, o arribar a obrir canals cap a fora, etcètera. Ara bé,
el cas de Menorca i Eivissa són molt peculiars, així com a
Mallorca tenim una llotja que concentra gairebé el 70 o el 80%
de la captura de tota la flota de Mallorca, el cas de Menorca és
distint, no hi ha una llotja, per exemple, i els armadors venen
directament el seu producte, que ho poden fer a través de
mercats municipals, o a la restauració, o venda a particulars,
etcètera; i el cas d’Eivissa i Formentera és molt paregut. Bé, a
Eivissa hi ha una llotja, però no a Sant Antoni, no a Formentera.
De totes maneres és un dels problemes essencials que té el
sector, i jo diria que no és un problema que l’haguem de
transferir a l’Administració, perquè no n’és la culpable. Pens
que és bàsicament un problema de desenvolupament del sector,
que hem modernitzat una part de l’estructura, que és la flota,
però ens hem oblidat de modernitzar aquesta part, que és
fonamental evidentment, i més tenint en compte que el futur ve
marcat, o millor dit, el rendiment de les embarcacions ja no
vendrà mai més per sobrepesca, per desembarcar més captures,

sinó per donar més preu, donar més valor al que pescam
diàriament.

Quant al que parlàvem de joves pescadors, bé, la realitat de
les coses és que normalment els joves pescadors actius són
fills de pescadors, que a la vegada són fills d’altres pescadors.
És un sector diríem que per tradició familiar es dedica a la pesca,
i és ver que amb mesures com aquesta, de poder accedir a una
propietat amb una ajuda, estam parlant concretament d’una
propietat de segona mà, per entendre’ns clarament. Però és
igual, així i tot és positiu.

I sobre el tema de les aturades biològiques, primer de tot jo
pens que era necessari que el sector, més que pogués venir una
administració i vengués la possibilitat de realitzar una aturada
biològica, el propi sector havia de tenir assumit que era
necessari fer aquesta aturada biològica, tot i que els nostres
recursos estan molt més bé que altres llocs, això ho podem dir
perquè és veritat, però no per això no els hem de cuidar i que no
hàgim de fer el que han fet a altres llocs com per exemple a
Catalunya, l’experiència de Tarragona és molt significativa que
durant una sèrie d’anys han fet aquestes aturades biològiques
i s’han donat compte que eren molt beneficioses i rentables
perquè es recuperava el recurs, que era allò que es pretenia.

El tema de la modernització, vull dir que podem estar per
ventura amb un 50% de la flota renovada i evidentment ens
interessa moltíssim aprofitar aquest 2000-2006 per arribar fins al
màxim percentatge que puguem per modernitzar-nos, tenint en
compte que ja hem de tornar a modernitzar el que està
modernitzat, vull dir, perquè la renovació ha de ser constant i
tenint en compte que parlam per exemple d’electrònica del pont,
que ràpidament queda obsoleta amb un parell d’anys i s’ha de
renovar, la mecànica s’ha de renovar i la vida dels vaixells, tot
i que avui són de fibra de vidre o plàstic, normalment avui
tenen un cicle de 10 a 12 anys de vida i que s’han de renovar.
Per tant, evidentment ens interessen aquestes ajudes i les
aprofitarem el màxim per seguir modernitzant la flota.

En referència a les preguntes del Sr. Buades de les
confraries, el sector i la seva consciència dels recursos,
etcètera. Vull dir, nosaltres som un sector que per desgràcia té
molta mala fama, és a dir, a vegades tenim una fama de
depredadors, acabam amb  els recursos, etcètera, jo pens que
això està molt lluny de la realitat i més avui que dins les
generacions joves ja hi ha una altra mentalitat de la pesca, el
que fa vint anys no passava passa avui, per exemple que els
peixos que no es poden agafar es tornin a la mar, em referesc
per exemple a la llagosta per anomenar una espècia concreta,
això passa avui dia, hi ha molta consciència entre la gent jove,
vull dir que les coses han canviat. Per altra banda, nosaltres
tenim tres nivells d’inspecció d’una manera continuada i a
vegades ofegant, com són el Seprona, els inspectors de la
comunitat autònoma i els inspectors de la capitania general de
pesca marítima, depenent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, vull dir, nosaltres estam molt controlats, més que
ningú. Fins i tot a vegades, aquest nivell d’inspecció és mal de
dirigir.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Algun grup vol fer una altra
intervenció? 

Aleshores ho deixam aquí, no havent-hi més assumptes a
tractar, agraïm una vegada més la presència del Conseller
d’Agricultura i Pesca Sr. Mateu Morro, del Director General de
Pesca el Sr. Sebastià Coves i el representant de la Federació
Balear de Confraries de Pescadors el seu president el Sr. Antoni
Riera i el seu secretari Sr. Antoni Garau. Moltes gràcies.
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