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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc demanaria si es produeix alguna substitució.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix la Sra. Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 1402/03, sol Alicitada pel Govern
de les Illes Balears , de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, per tal d'informar sobre les línies bàsiques de l'acció
de govern de la seva conselleria.

Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia, relatiu
a la compareixença RGE núm. 1402/03, presentada pel Govern de
les Illes Balears, mitjançant la qual solAlicita la compareixença de
la consellera d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre les
línies bàsiques de l’acció de govern.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura, la Sra. Margalida
Moner i Tugores, acompanyada de Llorenç Rigo i Rigo,
secretari general; Gaspar Oliver i Juan, director general
d’Agricultura; Joan Morell,  director general de
Desenvolupament Rural; Miquel Àngel Calviño, director
general de Pesca; Antoni Garcia, gerent de l’IBABSA; Joan
Simonet, gerent de SEMILLA; i Xavier Muntaner, cap de
gabinet.

Té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Moner i Tugores per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

President de la comissió, senyors i senyores diputats, a tots
bon dia. S’ampli ventall d’actuacions a desenvolupar que recull
aquesta exposició d’objectius de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, em durà a fer un esforç de síntesi que esper i desig sigui
prou satisfactori per donar a conèixer els principals eixos de
feina que avui per avui, i malgrat els problemes que van sorgint,
seran els que aquestes conselleria i consellera es marquin per
dur endavant durant els propers quatre anys.

A mode d’introducció he de fer obligada referència a la
propera reforma de la PAC, política agrària comunitària, una
reforma que canviarà radicalment la forma d’entendre o, millor
dit, de plantejar-se la tasca de l’agricultor i el ramader de les
nostres illes. Anirem, a partir d’ara, a un concepte més ampli
d’agricultura, a una agricultura i ramaderia que, conjuntades i
respectuoses amb el medi ambient que els envolta i del qual
formen part, hauran de ser més rendibles i, a la vegada, més
competitives respecte a l’entorn que lliura el mercat globalista
en què es troben immerses. De fet, a les Illes Balears el paper de

conservadors i mantenidors del paisatge és una feina que any
rere any han duit i duen a terme des de fa molt de temps els
nostres agricultors i ramaders. Aquests camps d’ametllers en
flor i les marjades ben cuidades amb oliveres que ara, després
de diverses dècades d’oblit, tornen ser aprofitades per fer un oli
de primera qualitat, són un clar atractiu per als molts turistes
que visiten les nostres illes i per a uns residents que, de cada
pic més, aprecien tenir com a actius d’indiscutible identitat una
agricultura i una ramaderia que, a més d’oferir uns excepcionals
paisatges, proporciona també uns productes de primera
qualitat.

En aquest sentit voldria remarcar també que el futur de
l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears passa
inevitablement per fer que el camp torni a ser motiu d’interès i
atractiu per a la nostra joventut. Podem parlar molt de projectes
i de noves iniciatives, però cap expectativa no es veuria
complida si els nostres joves no tornen a veure el camp com a
possibilitat de futur per formar-s’hi, per fer-hi feina i per treure
un profit econòmic professional, en definitiva. Esper que això
que aquesta conselleria es planteja també com a eix important
d’actuació i objectiu clar, prendrà mesures destinades a fer que
la nostra pagesia recuperi la saba nova, que vulgui collir el
relleu i amb formació suficient i fent ús de les noves tècniques
i avanços aconsegueixi noves fites, sobretot centrades en un
altre aspecte que, a la conselleria d’Agricultura, li preocupa
especialment, i que fa incidència en la comercialització i
promoció dels productes del camp balear i dels nostres
pescadors. És aquest precisament un factor a tenir molt en
compte, ja que d’ell depèn també el futur de la nostra pagesia,
una pagesia i uns pescadors que hauran d’entrar
necessàriament dins la roda de la comercialització dels seus
productes. 

És l’objectiu d’aquesta conselleria, per tant, contribuir a la
iniciativa de donar sortida als productes de qualit at de les Illes
Balears per garantir el futur dels nostres agricultors, ramaders
i pescadors. Respecte d’això, i de forma coordinada, a la vegada
que unificar esforços a nivell de Govern de les Illes Balears, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, juntament amb la de Turisme
i la de Comerç i Indústria, hem de dur a terme d’una forma
comuna una feina molt important, que és fer que el sector
terciari, l’hostaleria i la restauració de les Illes, absorbeixi part
de la producció agrària i pesquera de les Illes amb la confiança
d’una òptima relació qualitat preu.

Concretant: l’objectiu prioritari de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca per als pròxims quatre anys és l’adaptació
del sector agrícola i ramader de Balears a la reforma de la
política agrària comuna, la PAC, que és la reforma de més
magnitud proposada per Brussel Ales durant les darreres
dècades. Aquestes noves regles, que ressalten la funció dels
agricultors i la gestió dels recursos naturals i la conservació del
paisatge, començaran a aplicar-se de forma progressiva a partir
de l’any 2005, modulació de desacoblament i condicionalitat,
entre d’altres, i la reforma serà una realitat l’any 2013. El fet de
condicionar els ajuts al factor mediambiental de l’activitat
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implica un alt risc d’abandonament d’explotacions,
concretament aquelles que no siguin rendibles per si soles. 

És per això que, donada la importància del canvi, l’adaptació
del camp balear a la PAC és el principal repte de la present
legislatura. S’ha de garantir i reforçar la multifuncionalitat del
medi rural en base a una agricultura i ramaderia àgils, capaces
d’afrontar els reptes que s’acosten. L’instrument escolli t  per  a
tal fi és la realització d’una anàlisi profunda que determini d’una
forma real la situació actual del sector. Com a resultat d’aquest
estudi la conselleria proposarà un debat a nivell social i
sectorial amb una plena participació i col Alaboració de totes
aquelles persones i entitats que formin part del món rural.

En el que es refereix al funcionament intern de la conselleria,
és necessària una adequació i modernització de les seves
estructures, adequació a través d’una dotació suficient de
recursos materials i humans, i modernització amb l’objectiu de
facilitar la tramitació burocràtica per als administrats. Es tracta,
en definitiva, d’agilitar la resolució d’expedients i d’eliminar en
la seva mesura l’obligació de presentar els mateixos documents
per a cada petició d’ajuts amb la finalitat d’aconseguir una
tramitació ràpida de subvencions. 

D’igual forma la Conselleria d’Agricultura i Pesca fa una
aposta clara i es marca també un objectiu prioritari: donar
suport a la formació del sector primari mitjançant actuacions
pròpies o a través de les organitzacions agràries i pesqueres.
Similars actuacions es duran a terme també en el marc
d’incentivar el vigent pla d’ajudes destinades a fomentar la
incorporació dels joves agricultors en el món rural, així com
facilitar als joves tota aquella informació d’ajudes i iniciatives
que es posin en marxa des de la conselleria que siguin del seu
interès.

Per altra banda es pretén millorar la comercialització dels
productes agraris i potenciar les indústries de transformació i
els distintius de qualitat, com són les denominacions d’origen
i les indicacions geogràfiques protegides i les marques de
garantia, per donar-los major rellevància i sempre de forma
coordinada amb la Conselleria de Comerç i Indústria, amb la
finalitat d’estalviar recursos tècnics i humans, a la vegada que
per augmentar l’eficàcia d’aquestes actuacions. En definitiva,
donar suport des de la conselleria a tot el que representi
modernitzar els canals de comercialització dels productes
agraris i pesquers de les nostres illes. 

Així mateix, i com no podria ser d’altra forma, està previst
complir el programa electoral que, en el que es refereix a
agricultura i pesca, va proposar el Partit Popular a les passades
eleccions autonòmiques. D’aquesta forma, i entre d’altres, es
presentarà una especial atenció a la millora de les
infraestructures agràries, desenvolupament del pla de reguius
i reutilització d’aigües depurades, millora d’electrificació rural
i de la xarxa de telecomunicacions, condicionament de camins
rurals, ampliació de noves tecnologies en els sistemes de
producció, etc. 

Així mateix, especial atenció i suport ha de tenir l’agricultura
de la CA en el context  de la nova PAC, entre d’altres aspectes,
garantia d’ajudes als fruits secs com l’ametlla i la garrova. 

Un altres aspecte a potenciar són les activitats
complementàries i generadores de renda, com l’agroturisme, la
caça o la ramaderia equina, i s’estima com a necessari un canvi
d’òptica de la concepció de l’assegurança agrària. Des d’una
visió d’assegurança davant l’adversitat cap una inversió de
garantia de renda, és a dir, des de la conselleria incentivar que
el sector primari faci més ús de les assegurances, a més de
fomentar la millora del seu rendiment econòmic, amb la finalitat
que els pagaments s’ajustin el més possible als danys o a les
pèrdues reals de producció.

Per últim, en referència al sector agrícola, es pretén fomentar
cultius alternatius d’alts rendiments, com són les flors, les
plantes ornamentals, aromàtiques i medicinals. 

Quant al sector ramader, recuperació de l’antic Proagro, com
ja s’ha anunciat fa poques setmanes, així com donar suport a
actuacions destinades a millorar les infraestructures industrials
agroalimentàries, càrnies i lleteres, cercant sempre millorar la
renda dels productes ramaders de les nostres illes. A tot això
s’ha d’afegir també totes aquelles actuacions destinades a
minvar els perjudicis del sector ramader a conseqüència de
situacions imprevistes com és actualment, i ja ho va ser fa tres
anys, la malaltia de remugants coneguda com a llengua blava,
entre d’altres.

En el sector pesquer les prioritats passen per modernitzar la
flota i les instalAlacions de les confraries de pescadors per donar
suport a la comercialització a través d’infraestructures
adequades. El seu objectiu és substituir el tradicional sistema
de venda a través d’intermediaris per un sistema de llotja
electrònica. I per últim apostar per fomentar una explotació
racional dels recursos marins; aquesta darrera intenció es veurà
reforçada per una política eficaç de repoblació d’espècies.

Un pic exposat tot l’anterior, voldria ara aturar-me a filar una
miqueta més prim sobre alguns dels aspectes ja comentats i a
considerar més importants.

En primer lloc, i quant a un diagnòstic de la situació actual,
hem de fer constar que l’agricultura i la ramaderia de les Illes
Balears pateixen una forta competència del sector de serveis, a
més d’altres factors com la insularitat i una reduïda dimensió de
les explotacions; un màrqueting i una comercialització
deficients en la majoria dels casos; una reduïda aportació al
producte interior brut situada per davall de l’1,5%; una
població agrària amb una mitjana d’edat avançada, amb poques
ganes d’implicar-se en millorar la seva formació i amb
resistència als canvis; i amb un ús de la terra i de l’aigua per a
fins no agraris.

En el que fa referència al sector primari en la seva totalitat,
la seva aportació al producte interior brut de Balears és de 284
milions d’euros, aproximadament, dels quals 21 corresponen a
pesca i la resta, els 263 milions, a agricultura i ramaderia. Això
és el que es coneix com a producció final agrària, mentre que la
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renda agrària, la renda final dels agricultors i ramaders, els seus
resultats d’afegir ajudes i llevar despeses a aquesta producció,
queda amb un resultat final de devers 135 milions d’euros.
Perquè tenguem una idea convé explicar també que si
l’agricultura aporta el 71% de la producció final agrària, la
ramaderia aporta la resta, és a dir, un 29%.

Un altre punt a tenir en compte dins aquest diagnòstic de la
situació actual en el territori, actualment les Illes Balears tenen
una superfície agrària útil de quasi 225.000 hectàrees, o el que
és el mateix, un 44% del territori total de les Balears. A tot això
hem d’afegir el territori forestal amb l’aprofitament del ramat,
que són 105.000 hectàrees més. En poques paraules, més d’un
60% del territori balear forma part de l’agricultura i la ramaderia.

Per últim un altre factor important implementat dins
l’esmentat diagnòstic de l’anàlisi dels subsectors agraris, en
aquest sentit, de les quasi 225.000 hectàrees de cultius, un 91%
són de secà i la resta, un 9%, són actualment de reguiu,
resultant paradoxal que aquests últims aportin el 51% de la
producció final agrària enfront del 20% de l’agricultura de secà,
és a dir, 21.000 hectàrees de reguiu aporten més del doble que
202.000 hectàrees de secà.

Per posar punt i final a aquest diagnòstic tan sols faré un
petit comentari en relació a la situació social del camp balear.
Actualment el 68% de la població activa agrària té més de 55
anys i només el 5% menys de 35. També he de fer constar una
disminució progressiva de la població agrària, en poques
paraules, menor nombre d’afiliats a la Seguretat Social per
compte propi i manteniment, per no dir lleuger increment, dels
afiliats per altre compte a la Seguretat Social. Tendència a
menys explotacions però de majors dimensions, empresaris
agraris que generen ocupació a altres sectors empresarials com
són maquinària agrícola, farines, pinsos, llavors, fertilitzants,
mecànics, ferrers, recanvis, etc., amb una forta dependència del
nostre sector, són altres aspectes que formen part d’aquesta
anàlisi social d’avui.

Un pic fet aquest diagnòstic, és moment ara de parlar d’un
objectiu com és el finançament dels compromisos sense dotació
pressupostària. Respecte d’això convé dir que actualment s’ha
de posar fil a l’agulla per aconseguir 12 milions d’euros que
donin sortida a compromisos de la passada legislatura que no
estaven dotats econòmicament. Entre d’altres, destacaré les
ajudes previstes per al sector de fruits secs o les destinades als
cultius de patates de Mallorca que varen patir el mal temps
d’aigua i vent a finals de gener d’enguany. 

Així mateix circumstàncies han fet que aquest any novament
es solAlicitaré, com l’any 2000, el mal de la llengua blava, una
malaltia que afecta els remugants i que, malgrat no impliqui
problemes de cap tipus de consum humà, incideix molt
negativament en la comercialització d’aquests animals i crea,
per tant, un greu problema als ramadera. Respecte d’això, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, a més d’adoptar totes les
mesures de control pertinents, habilitarà també mesures
econòmiques compensatòries, com ja he anunciat, destinades
a minvar aquests perjudicis conjuntament amb el Ministeri
d’Agricultura i la Comissió Europea. Així mateix des d’aquesta

tribuna vull aprofitar per anunciar-los que avui mateix
solAlicitaré ja la meva compareixença a la comissió parlamentària
per exposar quines actuacions passades i properes s’estan
desenvolupant i desenvoluparà la conselleria en relació a
l’esmentat mal de llengua blava.

Arribats a aquest punt i deixant enrere el diagnòstic del
camp balear, així com el seu finançament dels compromisos
sense dotació pressupostària, toca ara fer una reflexió dels
objectius de la Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació a la
nova PAC. En aquest sentit vull dir que estam davant una gran
reforma, la major de les últimes dècades, i és, per tant, l’inici
d’una possible renacionalització de les ajudes. Realment
aquesta reforma respon en gran mesura a un cada vegada més
restrictiu marc financer de la Unió Europea, i a les negociacions
multilaterals agràries dins l’Organització Mundial de Comerç,
l’OMC, i precisament amb l’ampliació de la nova PAC és on la
Conselleria d’Agricultura i Pesca es marca els objectius que
tots seguit descriuré: Incrementar la competitivitat de
l’agricultura; afavorir una agricultura sostenible orientada al
mercat; potenciar el desenvolupament rural; adequar la PAC a
les expectatives de la societat; integrar els objectius
mediambientals a la PAC ressaltant la funció dels agricultors en
la gestió dels recursos naturals i la conservació del paisatge.

Quins instruments haurem de fer servir? Per una banda,
l’anomenada condicionalitat, és a dir, les ajudes que arriben a
Balears estan condicionades a complir unes bones pràctiques
agràries i mediambientals, i s’haurà de dur una bona gestió en
els àmbits de la salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi
ambient i benestar dels animals. Per altra banda hi ha el que
s’anomena la modulació o, el que és el mateix, a tots aquells
agricultors que rebin més de 5.000 euros anuals d’ajudes
directes se’ls aplicarà una reducció del 3% l’any 2005, un 4%
durant l’any 2006 i un 5% permanent fins a l’any 2012 inclòs.
Així mateix hi haurà ajudes directes per a diferents sectors,
entre d’altres per a herbacis, oví, vacum i fruits secs i farratges
deshidratats. 

Quant a l’anomenada disciplina financera que imposarà la
nova PAC, s’ha de comentar que a partir de l’any 2006, i en
vistes a garantir que els imports destinats a finançar la PAC
respecten els límits anuals fixats a les perspectives financeres
comunitàries, s’establirà un ajustament dels pagaments directes
quan les previsions apuntin al fet que es pot superar el
pressupost anual establert. 

Un altre punt a tenir present és l’anomenat sistema
d’assessorament. En relació a aquest punt he d’explicar que
abans del dia primer de gener del 2007 s’establirà un sistema
d’assessorament de gestió de terres i explotacions pels
agricultors i ramaders. En aquest sistema podran participar de
forma voluntària tots els agricultors que vulguin; la finalitat és
que compleixin el requisit de bones pràctiques agràries i
ambientals. Inicialment havia de ser un sistema d’auditories
mediambientals, i convé aclarir que es donarà prioritat als
agricultors que rebin més de 15.000 euros d’ajuda anuals en
concepte de pagaments directes.
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Un altre aspecte important que fixarà la nova PAC i en el
qual la Conselleria d’Agricultura i Pesca ja fa feina, encara que
quedi molt de camí per recórrer, és l’anomenat SIGCPAC,
sistema integrat de gestió i control. Es tracta que cada estat
membres instauri un sistema integrat de gestió i control; aquest
sistema comprendrà una base de dades informàtica, un sistema
d’identificació de les parcelAles, un sistema d’identificació dels
drets d’ajuda, un sistema de registre dels drets d’ajuda, registre
de la propietat, solAlicituds d’ajuda, un sistema de control
integrat, és a dir, un creuament informàtic de totes les ajudes,
i un registre únic de solAlicituds d’ajudes. 

Com a últim punt important que es planteja actualment el
que serà la nova PAC és el règim de pagament únic, l’anomenat
desacoblament. Aquest nou sistema consisteix en concedir uns
drets als agricultors i ramaders. Cada dret equival a un
determinat import d’ajuda; l’import d’ajuda total anual que rebrà
l’agricultor serà la quantitat que resulti de multiplicar els drets
pel seu valor nominal, el valor nominal d’aquests drets. De fet
es calcularan en relació a les ajudes rebudes durant el període
de referència, que se situa entre els anys 2000 i 2002; el valor de
cada dret s’obtendrà dividint la mitjana anual d’ajudes rebudes
durant el període de referència entre la mitja anual d’hectàrees
declarades durant aquest mateix període. Aquest sistema, de
gran complexitat, estarà vigent fins a l’any 2013, i a dia d’avui
hi ha aspectes que encara no queden tancats. En resum,
desacoblament significa que es rebrà l’ajuda abans esmentada
independentment que es produeixi el cultiu o es mantengui la
granja. Si en canvi parlar de desacoblament parcial vol dir que
una part de l’ajuda va acoblada i una altra desacoblada de la
producció. De fet hi ha possibilitat que cada estat membre
apliqui desacoblament total o parcial. En aquest sentit queda
clar que hi haurà una duplicitat de treball per a l’Administració,
ja que conviuran paralAlelament dos sistemes d’ajudes: les
acoblades, que van per un règim d’ajudes, i les desacoblades,
que van per un altre de diferent. 

Així mateix queden sobre la taula altres aspectes no menys
complexos, com el control de la compravenda de drets, dur un
registre actualitzat i la possibilitat que s’utilitzin o no aquests
drets.

Queda, per tant, molta feina per fer, i a mode de resum els
diré que l’objectiu primordial d’aquesta conselleria
d’Agricultura i Pesca és i serà, aquests propers quatre anys,
garantir i reforçar la multifuncionalitat del món rural i de la mar,
en base a una agricultura, ramaderia i activitat pesquera
modernes, àgils i dinàmiques, capaces d’afrontar els canvis i els
nous reptes que s’acosten. Per això és imprescindible posar fil
a l’agulla com a objectiu previ, encara més important per fer
camí, consistent en la realització de l’esmentada anàlisi del medi
rural i pesquer de les Balears que permeti l’elaboració d’un pla
d’actuació per al manteniment i desenvolupament equilibrats
del sector primari de Balears. La realització d’aquest estudi es
planeja precisament a un recent encontre que el president del
Govern de les Illes Balears i membres de l’equip directiu de la
conselleria mantenguérem a Madrid amb el ministre del ram,
Miguel Arias Cañete. 

Queda pendent, per tant, en grans línies, fer una anàlisi real
de la situació actual, definir les funcions de l’espai rural i
pesquer de Balears, així com una òbvia reestructuració de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per adaptar-la als nous
objectius que marca la nova PAC. Voldria, en aquest sentit,
tornar posar en marxa una nova iniciativa que permeti, des del
consens dels grups parlamentaris presents a la cambra balear,
obrir un debat i una anàlisi rigorosa de la situació del camp
balear i de tots els seus vessants a l’estil de l’anomenat PICAB,
Pla integral concertat d’agricultura balear, que posa en marxa
aquesta conselleria l’any 1995. Per això que avui aquí també
aprofit per demanar-los la seva colAlaboració i per fer realitat
aquesta actuació que, sense dubte, redundarà en benefici del
sector primari de les nostres illes.

Som conscients, idò, del suport total que ha de donar la
Conselleria d’Agricultura i Pesca al sector primari de les Illes
Balears, tant en el que fa referència a l’aspecte tècnic i humà,
com en l’aspecte socioeconomic, fent-li costat i treballant per
minvar i poder resoldre tot allò que ens presenta el dia a dia i
que aquests propers anys hi posarem tots els nostres mitjans
i temps disponibles. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència demana als
portaveus dels grups parlamentaris si suspenem la sessió per
elaborar preguntes, o podem continuar? Entenc que podem
continuar.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Sr. President, li deman si les preguntes que me puguin fer i
no estigui, tal vegada, adequada per jo poder contestar, les puc
passar als directors generals i al secretari.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no hi ha cap problema.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

S’informa també la Sra. Consellera que pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions o
individualment segons cada portaveu.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

No hi ha cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:



30 ECONOMIA / Núm. 3 / 30 d'octubre del 2003 

 

Per tal de formular les preguntes o observacions, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Els Verds, el Sr. Miquel Ramon, per un espai de minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, benvinguda
a aquesta primera compareixença a comissió, agrair-li les seves
explicacions i desitjar-li que tengui èxit en la seva gestió. Bé,
vostè ha estat nomenada per a una conselleria que té una
tradició de conflictivitat en aquesta comunitat, com a mínim en
els darrers anys, i una conselleria on els consellers no duren
tota la legislatura, va passar a la legislatura passada i en
aquesta ja hi ha hagut un canvi. D’alguna manera crec que a
vostè l’han convocada per actuar d’apaga focs i, sincerament,
li desig, i pel que sabem de les primeres actuacions que s’han
fet té un tarannà dialogant, i animar-la a seguir així i no crear
més conflictes dels que ja hi ha en el nostre camp. Ja dic, crec,
sincerament, que ha demostrat que té una actitud positiva i
nosaltres ho celebram i l’animam a seguir-hi.

De la seva compareixença, jo al final li faré una sola
pregunta concreta, no n’hi faré més, segurament no podia ser
d’altra manera, vostè ha fet una descripció de la situació del
camp i de línies molt bàsiques de la seva conselleria, sense
entrar en massa detall. A mi sí que m’alegra veure que, encara
que no s’ha expressat concretament, sembla ser que hi haurà
una línia bastant continuïsta del que es venia fent de la
conselleria del govern anterior; això, si és així, ens indicaria que
no s’havia actuat massa malament, i jo crec que seria positiu. I
que vostè no ha entrat, llevant subvencions ni parlant de fer
desaparèixer empreses lleteres, com s’havia fet anteriorment,
per tant, tot això és positiu.

Estam d’acord que un dels reptes importants que tenim per
als pròxims anys és l’adaptació a la nova PAC i ens ha fet una
descripció bastant detallada, però crec que ara, vaja,
personalment, des del nostre grup, pensam que no és moment
d’entrar en moltes més concrecions, en tot cas, l’objectiu de
l’adaptació és absolutament unànime entre tots; a l’hora
d’adoptar mesures concretes és on pot haver-hi o no
discrepàncies que ja es veuran en el seu moment.

Bé, i en tot cas, volia fer-li una reflexió curta. Vostè ha parlat
de la competència que té el sector agrari en el sector serveis, i
jo crec que té una altra competència que és importantíssima, la
competència en el sector immobiliari. I vostè forma part d’un
govern i és solidària amb les actuacions de tot aquest govern,
i jo crec que des d’altres conselleries s’estan fent atacs, també,
a la possibilitat de tenir una agricultura de futur, perquè no és
únicament des de les mesures que es puguin prendre des
d’Agricultura. Ahir, de tarda mateix, en aquesta mateixa sala, es

va dictaminar un projecte de llei que permet que a zones de
territori on hi havia unes restriccions per a l’ús immobiliari,
doncs s’aixequin les restriccions o es donin més facilitats. Clar,
hem de fer rendible el món agrari i l’agricultura, però això no és
possible si ha de competir també amb l’especulació urbanística,
amb la possibilitat d’usos residencials dins el camp i, a més, a
parcelAles molt petites, com ja dic, ahir mateix es va aprovar.

Per tant, si volem de ver que hi hagi un món agrari, un món
rural que pugui ser competitiu, que pugui ser rendible, hem de
mirar de no fer massa agressions sobre aquest món, que passen
des de l’ús de segones residències, de manera generalitzada,
com s’està fent; la colAlocació dins el món agrari de grans eixos
viaris, que no està demostrada la seva necessitat, que també
són una agressió sobre les propietats i el sòl agrari; o d’altres
actuacions, ahir mateix s’havia pres una decisió, que jo crec que
és desafortunada per molts motius, però entre d’altres coses
perquè afavoreix l’especulació urbanística sobre el món rural,
doncs avui, amb a la llei d’acompanyament dels pressuposts,
que ha entrat en aquest Parlament també, es fan desaparèixer
dos parcs, un relativament i l’altre totalment, el parc de Cala
d’Hort. I per què es fa desaparèixer? Perquè pugui haver-hi, això
s’ha de dir clarament, usos residencials en aquella zona, perquè
els parcs, política de protecció del territori, també poden
protegir els usos agraris tradicionals, és una figura important;
fer-lo desaparèixer i traslladar una altra vegada pressió
immobiliària sobre aquests llocs, doncs és una manera que no
sigui possible que hi hagi una agricultura que tengui un futur.

Després, agrair la seva solAlicitud de compareixença,
demanar també que sigui pel procediment d’urgència per fer un
monogràfic sobre aquesta nova epidèmia de la llengua blava;
ja patírem les  greus conseqüències fa uns anys i ara torna ser
aquí. Nosaltres pensàvem que hauria entrat en una miqueta més
de detall, acaba de declarar-se el brot d’aquesta epidèmia, no li
recriminam, i si demana una compareixença doncs ens sembla
molt bé i això que fos el més àgil possible. I a veure si entre tots
aconseguim, entre tots, però molt especialment, clar, vostè, com
a consellera, i tota la seva conselleria, que aquesta epidèmia
tengui la durada més curta possible i afecti el menys ramat
possible també.

L’única pregunta concreta, perquè vostè no n’ha dit res i
sembla ser que hi hauria una diferència important en el que
s’havia anunciat per part de l’anterior conseller, és si vostè
pensa, ho dic perquè també sembla ser que no s’implanta, si
pensa que la lototrot és una qüestió que és fonamental per a la
ramaderia, si tenim en compte que, com deia també l’anterior
conseller, s’hauria d’anar reconvertint la ramaderia cap a la cria
de cavalls. Era l’única pregunta concreta, sé que la lototrot no
depèn de la seva conselleria, però sí depèn del Govern del qual
vostè forma part i s’havia lligat molt al tema de la ramaderia i a
la crida de cavalls.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Vol contestar o passam a la següent
pregunta?
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Molt bé, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té
la paraula el Sr. Pere Sampol, per 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Consellera,
enhorabona pel seu recent nomenament i a tot el seu equip
gràcies per la seva intervenció. Bé, una intervenció que ha estat
molt genèrica, com era de presentació del seu programa; un
programa que, en línies generals, podem compartir, i jo crec que
hauria d’estar presidit per una voluntat de consens. Crec que
vostè ha entrat bé dins la Conselleria d’Agricultura i Pesca i
d’aquesta necessitat de consens dins un sector que necessita
que tots aportem el nostre gra d’arena perquè pugui sobreviure,
li faré un oferiment que no feim a cap altre conseller, i és
l’oferiment d’un suport sincer, mitjançant propostes que
intentarem fer en positiu, naturalment quan creguem que s’ha
de fer una crítica la farem, però en cap moment veurà un esperit
de desgastar el Govern, sinó d’ajuntar esforços perquè el sector
primari vagi a bon port.

Des d’aquest punt de vista, pensam que és molt important
que des de la conselleria doni el màxim suport que li permetin
els pressupost, però de vegades, més que una actuació
pressupostària, fa falta també un suport moral, naturalment
pressupostari, a les organitzacions agràries, a les cooperatives,
a les societats agràries de transformació, a les associacions de
defensa sanitària. Jo crec que, afortunadament, el nostre sector
p rimari està organitzat, tal vegada li fa falta modernitzar
aquestes organitzacions i professionalitzar-les més, i aquí és
allà on vostè i el seu equip hauran de donar una mà.

Hi ha un vell contenciós dins les dues organitzacions
agràries, que és una pugna per la seva representativitat. Una de
les organitzacions demana que es resolgui això mitjançant unes
eleccions a cambres agràries, i jo li faig una pregunta: a veure
si vostè dins aquesta legislatura té previst convocar eleccions.
És a dir, l’anterior equip treballava ja en una llei i en l’elaboració
d’un cens, crec que el tema està madur per si hi ha voluntat
política convocar aquestes primeres eleccions que, en certa
manera, podrien determinar qui té més representativitat dins tot
el sector. Fins que no haguem comptat quants n’hi ha a cada
part, jo crec que els hem d’atendre a tots per igual.

Veritablement venen temps molt complicats, encara no
coneixem l’abast de la reforma de la política agrària comuna, sí
que podem presumir un tema i és que gradualment disminuiran
les subvencions d’una manera global i, a certs subsectors,
d’una manera parcial. I aleshores, aquí hi haurà d’haver un
esforç per enginyar-nos per completar les ajudes mitjançant els
nostres pressuposts, autonòmics i estatals, i però, d’altra
banda, fent evolucionar el sector cap a una millora de les
rendes, a tres nivells. Vostè ho ha apuntat, però jo crec que, per
una part, amb la producció, evolucionant cap a uns productes
de qualitat, identificant els productes, la taxabilitat, anant cap
a uns productes de qualitat; l’agricultura ecològica encara anam
més enrera que altres països europeus, però s’estan fent passes
importants.

Un segon nivell és la industrialització. Crec que les recents
experiències, tant PRILAC ha demostrat com una
industrialització és el sistema per influir damunt els preus i
sobretot ens permet comercialitzar durant dotze mesos uns
productes que tenen una ràpida caducitat, i per tant la
transformació mitjançant la industrialització és necessària. Hi ha
un tema que, per desgràcia, hi ha hagut una fallida de
l’empresa, que ha estat el tema de la taronja, però hauríem
d’intentar cercar una alternativa perquè el fet de l’existència
d’una indústria transformadora durant dos anys, ha significat
una injecció econòmica en el sector del cítric, simplement pel
major preu que ha tengut el cítric tant dins el comerç com a
través de la industrialització, que podem calcular en més de 800
milions de pessetes en aquests dos anys. Per tant, si calculam
uns 20 milions de quilos de taronja ha estat bastant significatiu,
i en aquest moment l’empresa pareix que torna a obrir, hauríem
de veure si podrà seguir la industrialització.

I naturalment, una adequada comercialització, jo crec que es
feren passes importants que sobretot donaren resultat a
Menorca amb un tema que vostè ha apuntat, que ha estat
demanar la complicitat del sector turístic i del sector
restaurador. La veritat és que Mallorca és l’illa que va tenir més
pocs resultats, però a Menorca i a Eivissa sí que hi va haver
més complicitat.

Vostè ha parlat que un dels primers objectius que s’ha
marcat és la realització d’un estudi que ens detecti la realitat del
sector. Pensi que es va fer una primera passa molt important
que va ser el I Congrés Rural, amb moltíssima participació, jo
vaig assistir a qualque sessió, i crec que és el I Congrés Rural;
primer, va comptar amb tothom, tothom que hi va voler
participar hi va participar, i va generar molta ilAlusió dins el
sector. Crec que els estudis que s’aportaren allà és un punt de
partida que vostè no hauria d’ignorar. I també pens,
personalment, que s’hauria de comprometre a mantenir el
congrés, és a dir, el congrés no va acabar el dia de la cloenda,
sinó que tothom va fer vots; és a dir, això va ser una
intervenció quasi unànime, tothom va fer vots perquè
continuàs el I Congrés Rural i enllaçàs, si fos necessari, amb el
segon. Però, en definitiva, les conclusions d’aquell I Congrés
Rural jo crec que tenen un grau importantíssim de consens i
poden marcar perfectament les actuacions.

Estic content que assumeixi els compromisos que no tenien
dotació pressupostària. També l’anterior equip quan va entrar
es va trobar amb un Proagro que no tenia dotació econòmica,
jo ara no ho sé, parl de memòria, però crec que es va haver de
fer una suplementació de crèdit de més de 4 milions d’euros,
perquè sempre s’ha anat així. Molt més quan hi ha hagut
problemes de sequeres, problemes d’epidèmies que han obligat
a fer uns esforços molt importants des de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

En aquest sentit, m’haurà de permetre però, tot i que vostè
ha dit que demanarà una compareixença específica per al tema
de la darrera epidèmia de llengua blava, jo estic obligat a parlar-
ne un poc avui perquè el tema és urgent. L’he de felicitar per la
diligència en l’actuació, en el missatge de tranquilAlitat que ha
llançat als consumidors; efectivament, no hi ha motiu de



32 ECONOMIA / Núm. 3 / 30 d'octubre del 2003 

 

preocupació de cara als consumidors, la Conselleria
d’Agricultura, juntament amb la Conselleria d’Agricultura de
Menorca, estan actuant d’una manera diligent i fent les passes
que s’han de fer i han de seguir per aquí. I aprofitar les crisis
per incentivar la comercialització dels nostres productes.
Naturalment que allò va ser un vertadera desastre, les
epidèmies de l’any 2000, de l’any 2001, pens que era, sí, 2000 i
2001, varen ser un vertader desastre, però ens serviren per
posar en marxa mecanismes per millorar la qualitat del producte
carni i per millorar la seva comercialització.

Miri, ara ens trobam que, especialment Menorca, té un
problema, no tant Mallorca ni molt manco a Eivissa, i és que
durant dos anys Menorca haurà de consumir tots els seus
productes, els anyells, l’oví, etcètera. Clar, en aquest moment,
quin és el problema? Que Menorca no està preparada per
engreixar vedells, perquè aquests es treien a l’exterior. Ara hi ha
una feina feta i és que, a partir d’aquella crisi i a partir de les
reunions que feren amb el sector turístic es varen demanar sales
de desfer, dins els escorxadors de Ciutadella i de Maó. El de
Ciutadella ja està inaugurat, ja és operatiu; el de Maó, deu estar
acabant les obres; per tant, ja tenim dues infraestructures que
ens faciliten la comercialització dels productes. Què pensam
que fa falta ara, especialment a Menorca? Crear línies per
fomentar l’engreix, ja sigui a granges particulars que es vulguin
dedicar a engreixar vedells o bé promoure accions de caràcter
cooperatiu o el que sigui. En aquest moment, quan un
productor es trobarà amb un vedells que no pot vendre, no pot
treure a l’exterior, els haurà d’engreixar i no estan preparats per
a això. Pensam també que s’hauria de reforçar la línia que
indemnitza el sacrifici d’animals; hauríem d’intentar reforçar-la
amb una línia de reposició de les ovelles que s’han de
sacrificar, de moment són poques, esperem que sigui així, però
pensam que s’hauria de subvencionar el cent per cent de la
reposició dels animals que s’hagin de sacrificar.

Incentivar una altra vegada el tema de la comercialització, és
a dir, tal vegada haurem de tornar reforçar les campanyes de
promoció del consum de carn de les Illes Balears. Record que
l’anterior conseller va arribar a un acord amb les associacions
hoteleres per consumir productes; és a dir, tal vegada els
animals que s’hagin de sacrificar, no perquè estiguin malalts,
sinó perquè ja estan a l’edat del sacrifici, es pot arribar a acords
per congelar i en temporada turística poder-los vendre, i aquí
necessitam la solidaritat del sector hoteler; ja que el Govern els
ha llevat un impost que pagaven els turistes, a veure si ara són
voluntaris a l’hora de donar una mà al sector primari. És a dir,
per tant, des d’aquí ens consta que vostè ho deu fer, però des
del Parlament feim una crida al sector hoteler perquè no miri
dues o tres pessetes a l’hora de comprar un quilo de carn i
compri carn a les Illes Balears i ajudi, de veritat, els agricultors
i ramaders.

En el tema de la pesca, me pens que ja s’ha desbloquejat un
conveni que hi havia per fer les reformes a la Llonja per anar
cap a la subhasta; li demanaria que m’ho concretàs perquè
tenim presentada una proposició no de llei en aquest sentit, si
el conveni està signat la retirarem, perquè ja hi havia una
dotació pressupostària per a aquest tema. I per tant, crec que és

una qüestió que els pescadors reivindiquen i s’anirà cap a un
sistema de comercialització modern, a través de la Llonja.

I quant a reserves marines, jo li demanaria també més
actuacions consensuades amb el sector. Per exemple, es va
modificar el calendari de la pesca del raor, es va alterar la veda
del raor, i no es va consultar la comissió de seguiment de la
reserva marítima del Migjorn, on hi ha els professionals també,
que hi són presents, i ens consta que se sentiren molests
perquè, d’una manera unilateral, la conselleria va avançar la
veda sense cap estudi previ, sense donar cap raó, cap raó no de
peix, i no estava justificat.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No, ja estava acabant. I en tot cas, desitjar, sincerament, que
tengui èxit perquè el seu èxit serà l’èxit del sector.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur i Torres, per deu
minuts.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, donar-li la
benvinguda al Parlament en aquesta primera compareixença
seva i agrair-li la seva exposició i la informació, igualment al seu
equip que l’acompanya i sobretot desitjar-li molts d’èxits per al
bé del sector, perquè, com vostè ha pogut comprovar només
d’arribar, aquest és un sector no exempt de problemes, i que
quan no són les sequeres, són els temporals o les malalties, a
part dels problemes estructurals que ja té aquest sector i que,
per tant, fan que sigui un sector que requereixi de tot el suport
del conjunt de la societat, a través dels poders públics,
precisament per ser un sector estratègic pel seu paper tan
comentat, que vostè ha dit i que nosaltres compartim, pel seu
paper multifuncional dins la nostra societat.

Com que, a més, el moment de concretar les qüestions a
plantejar serà en el debat de pressupost, que tendrem
segurament la setmana que ve o la següent, no entraré a
aprofundir en aquest moment, sinó, simplement, plantejar
algunes qüestions que crec que són importants i que no n’ha
fet menció o no ho he captat suficientment, i també dic que en
qualsevol cas crec que ens repetirem tots molt, tant en la seva
mateixa intervenció, que compartim a grans trets, com en altres
grups parlamentaris, perquè, com molt bé deia el Sr. Sampol,
aquest és un sector entorn del qual jo crec que hi ha un ample
consens de la societat i dels grups parlamentaris i que, en
qualsevol cas, és necessari abundar en aquest consens i en
aquesta unió de forces per trobar solucions als problemes que
ja té o als problemes que, com veim, es van plantejant sense
esperar-ho i que crea problemes no prevists en el sector, per si
no en tenia prou.
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Un tema que el Sr. Sampol ha comentat, jo també ho vull
ressaltar, ha parlat que un dels objectius de la seva conselleria
serà l’adaptació del sector a la reforma de la PAC. Sens dubte
ha de ser així, és necessari i requerirà de molta feina i inversió
de temps i de recursos de la seva conselleria. I a més, volem
reconèixer l’anunci que ha fet que ho vol fer amb un ampli
debat social; precisament, creu el Grup Parlamentari Socialista,
creu aquest portaveu que aquest ample debat social dins el
sector, pretenia i es va aconseguir en part amb la convocatòria
del Congrés Rural, i per això quan vostè ha parlat d’un ample
debat entorn de la reforma de la PAC, la pregunta és si pensa
seguir convocant el Congrés Rural perquè en el si d’aquest
congrés es faci aquest ample debat i, en aquest cas concret, per
què no especialment centrar-lo en la necessitat de l’adaptació
o l’aplicació de la reforma de la PAC al sector de les nostres
illes.

Per altra banda, es van suscitar una sèrie de problemes al
principi de la legislatura amb el seu antecessor entorn de les
associacions agràries. I crec que vostè no n’ha parlat, crec que
ha parlat de pràcticament tots els elements que envolten i que
afecten el sector, però no he sentit parlar d’associacionisme,
que crec que, sens dubte, és l’única manera o l’única
possibilitat que el sector avanci i tiri endavant, des de les
diferents fórmules legals que hi ha d’associacionisme, ja siguin
ADS, ja siguin SAT o societats anònimes de transformació, ja
siguin cooperatives; per tant, demanar si pensa donar un
impuls i donar més suport, si cal, a l’associacionisme, al contrari
dels anuncis que s’havien fet al principi de la legislatura per
l’anterior responsable d’aquesta conselleria, que semblava que
posava en perill o que qüestionava la necessitat de mantenir
determinades ajudes a determinades associacions, en concret
les ADS.

El tema de les eleccions a cambres agràries, crec que és una
fita important que s’ha de resoldre dins aquesta legislatura, no
n’ha parlat, també ho ha demanat el Sr. Sampol.

Per altra banda, vostè ha parlat, jo crec que és l’únic camí,
la transformació, el valor afegit, la comercialització, productes
de qualitat, indústries agroalimentàries, pregunt si això vol dir
que té decidit donar ple suport a l’empresa PRILAC, que es va
posar en qüestió greument, però no a l’empresa PRILAC,
aquesta empresa PRILAC és un bon exemple d’aquesta política
de donar valor afegit als productes via una millor
comercialització i una transformació del producte; per tant ,  a
PRILAC o a qualsevol altra indústria d’aquestes
característiques que existeixi o que es pugui crear.

Crec que, també dins aquesta política de marques de
qualitat, hi entra, i no n’ha parlat, la producció ecològica
integrada. Ens agradaria saber què pensa la conselleria
d’aquestes dues pràctiques d’agricultura ecològica integrada.

Després ha dit dues qüestions que són molt certes i que
crec que queda un gran camí per fer en la nostra agricultura, o
per resoldre dos grans problemes que té la nostra agricultura.
Un és la insularitat, jo li preguntaria pensa demanar, o bé dins
el Govern ho plantegi o directament a Madrid que es
desenvolupi el REB pel que fa als costs de transport de

mercaderies, tan les destinades a la producció agrària com a
l’exportació de productes agraris. Crec que és un element que
tenim en les nostres mans que el Govern central s’ha negat a
desenvolupar i que és una via per palAliar i per resoldre el
problema que té la nostra agricultura pel que fa a la insularitat.

Per altra banda ha dit molt bé un dels principals competidors
que té el sector primari és el sector serveis, el sector terciari
tradicionalment s’ha emportat tots els recursos o la majoria de
recursos propis o necessaris del sector primari, ja siguin
recursos naturals, aigua o territori com s’ha apuntat abans,
recursos humans i recursos econòmics. Donat que l’ecotaxa
que era un instrument que permeti tornar recursos del sector
terciari al sector primari ha desaparegut, el Govern l’ha llevat,
això ja no ho qüestionam, però sí que hi havia una sèrie de
projectes prevists per destinar a agricultura amb fons de
l’ecotaxa. Ens agradaria saber què en pensa la conselleria, quins
projectes pensa mantenir, si els pensa mantenir tots o quin
objectiu o idea té sobre els projectes que hi havia prevists, que
eren uns quants, a finançar amb fons de l’ecotaxa destinats
exclusivament al sector primari de l’agricultura i la ramaderia. 

La lototrot ja li ho han preguntat, per tant, supòs que ja
respondrà. En qualsevol cas és veritat que no és una
competència directe de la seva conselleria, sí del seu Govern si
es pensa...

I sobre pesca hi havia un ample consens també dins el
sector de la necessitat d’implementar aturades biològiques,
però hi va haver tot un seguit de problemes que va fer que no
hagi estat possible fins ara, si tenen alguna informació o algun
objectiu sobre el tema de les aturades biològiques dins el sector
de la pesca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Per contestar té la paraula la Sra. Consellera
o, si ho estima, els seus directors.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Aquí on pugui i sàpiga i després passaré la paraula als
diferents directors generals i al secretari. El tema de la lototrot
crec que no és competència d’aquesta conselleria, parlar de la
lototrot perquè no és competència nostra. Sí que he parlat un
moment donat que es potenciarà o donarem suport a allò que
és la ramaderia equina, que crec que és la nostra competència
o la nostra manera d’ajudar també a un sector que forma part de
la nostra conselleria en molts d’aspectes.

M ’ha demanat el tema... Bé al Sr. Sampol dir-li que el tema de
les eleccions a la Cambra Agrària, que també m’ha demanat el
Sr. Tur, estam pensant de quina manera ho hem de fer, esper
que dins aquest període de 4 anys, que no sigui molt més
endavant, estar en condicions de poder aquest tema cap
endavant, però tampoc no seria prudent ara que jo em
pronunciés, la voluntat hi és de dur aquest tema cap endavant.
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Per altra banda ens han parlat del tema de Menorca quant
als vedells per engreixar, que a Menorca ja tenen un encebador
per poder..., l’IBABSA ja està treballant i està molt avançant el
tema en el tema de fer-ne un aquí a Mallorca. Per altra banda
també dir que per ventura, o no ho he entès bé o no ho tenim
clar, o no ho tenia vostè, és que Menorca s’obrirà quan
tenguem seguretat que dins Menorca no hi ha més del que hi
ha i fins avui no hi ha més del que hi ha. Menorca s’obrirà
quant a productes amb tota la resta de les nostres Illes. A
Mallorca en aquest moment tenim Menorca tancada per allò de
què ja que només hi ha el brot allà idò controlar-lo en el lloc.

També dir, m’ho acaben de dir, que per part del ministeri ahir
hi va haver dos tècnics que varen recórrer les instalAlacions de
Mallorca i de Menorca per poder saber quin equip més o manco
es necessitava a part de la gent nostra, tan de la conselleria de
Menorca com del propi Govern i demà es posen 8 persones per
ajudar en tot allò que faci falta en el tema de la llengua blava a
Menorca.

El tema de subvenció de la Llonja, ha parlat Sope Mallorca
Mar. Això està desbloquejat, en el darrer Consell de Govern es
va donar llum verda a aproximadament 360.000 euros que és allò
que es necessitava per posar aquest tema en marxa. Quant a la
reforma de la Llotja és això, vull dir està...

En el tema de la veda dels raons que és una mostra d’allò
que..., jo passaria la paraula al director general i que expliqui el
tema o la manera que es va dur a terme aquest tema.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Miquel Àngel
Calviño i Julià):

Bé això de què hi va haver l’avançament, l’avançament que
hi va haver aquests 15 dies a la pesca del raó és perquè estava
posada..., la pesca del raó començava i acabava el mateix dia per
a tot Mallorca menys a la reserva del Migjorn que era una petita
clapa d’allò que és el Cap de Ses Salines. A la pesquera del raó
hi havia un problema que és que a la pesquera es podia agafar
el raó dins la reserva i fora de la reserva. La reserva del Migjorn
és la darrera de totes que s’ha feta, es va fer dins la legislatura
passada i encara està en una fase diguem embrionària, no està
abalisada, geogràficament sí que saps els punts que seria el
Cap de Cala Figuera per exemple que és la primera boia de
Cabrera, ara bé, una persona que està pescant amb volantí en
una barqueta petita no té un navegador, no té GPS, no té un
Ploter i aleshores li és molt difícil visualitzar i tal vegada la
corrent l’entrava dins la reserva, quan ell havia començat a
pescar fora de la reserva i clar..., de fet els inspectors quan
anaven allà li deien “vostè està pescant dins la reserva”, hi
havia aquests problemes. 

És una reserva que no s’ha desenvolupat del tot, no hi ha
massa informació damunt aquest tema i aleshores el problema
era aquest, unificar allò que era la pesca del raó perquè tampoc
no hi ha informes tècnics que demostrassin, o sigui des de la
mateixa conselleria no hi ha cap informe tècnic que demostrés
que no es pogués unificar aquesta reserva. De fet ara s’està
fent un mostreig allà dins i ja ho vàrem dir en el seu moment, no
es va consultar a ningú perquè va ser entrar i fer això a causa

dels problemes que tenien els serveis d’inspecció. De fet ara sí
s’estan fent uns mostrejos i si aquests mostrejos ens
demostren, mostrejos científics, fets per biòlegs, ens demostren
que la pesca del raó té el problema d’aquests 15 dies o un mes,
venc a dir que vol dir que no sigui que no el tornem posar a
partir de l’any que ve, no tornem a posar la veda que comenci
dia 1 de setembre, o dia 15 de setembre, m’entén? Ara el
problema greu que hi ha dins la pesca del raó dins allò que és
la reserva del Migjorn no és la pesca recreativa, és la pesca
d’arrossegament que hi ha i amb això sí que hi estam fent feina
i desgraciadament hi ha una sèrie de barques que sí estan fent
bastant malbé a la pesquera del raó i això sí que ja ho hem
agafat a través dels mateixos pescadors professionals, com
recreatius. I amb això sí que ens hi hem posat i estam fent feina
en això per evitar que..., una persona amb una canyeta no li fa
massa mal, allò que sí li fa mal és una part de les barques
d’arrossegament que sí exhaureixen la pesquera. Però aquests
15 dies només va ser per unificar a nivell de tot Mallorca,
perquè evidentment no hi ha cap estudi científic que ens digui
aquests 15 dies sí i aquests altres 15 dies no. S’ha unificat i si
a partir de l’any que ve la cosa, amb els estudis que tendrem
fets de pesqueres, ja s’avançaria o es retardaria molt més, no
dia 1 de setembre si no dia 15 o dia 30 i no pescar a tota aquesta
zona el temps que faci falta que els tècnics ens diguin que ho
facem així.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Quant al Congrés Rural que s’ha parlat aquí, estam pensant
tenir en compte les conclusions d’aquest primer congrés i en
aquest mateix congrés es va prendre l’acord d’iniciar aquest
profund estudi que jo he parlat a la meva exposició. I a partir
d’aquesta conclusió del primer congrés, ara ja estam fent feina
per reunir el ColAlegi Oficial d’Enginyers Agrònoms, el ColAlegi
Oficial de Veterinaris i una empresa consultora de primer rang
perquè pugui dur aquesta coordinació i del qual surti aquest
informe que jo he parlat i a partir d’aquí agafar les mesures
oportunes per veure com enfocam el tema.

No sé si teníem més preguntes? Jo ara no...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tal de formular
preguntes...perdó.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Sí, volia contestar el Sr. Tur. Vostè m’ha demanat el tema
dels projectes que hi havia dins la conselleria que estaven per
finançar-los a través de l’ecotaxa. Dels projectes que hi ha dins
la conselleria he de ser honesta, perquè no li diria la veritat si
no digués que fa 15 dies que he arribat a la conselleria. Hem
trobat el tema de la llengua blava i gràcies Sr. Sampol, perquè
crec que heu vist la importància que té i la manera que hem
respost conjuntament amb el Consell Insular de Menorca, que
crec que és com s’han de fer les coses, respondre el més aviat
possible als problemes per greus que siguin. Però sí que
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revisarem aquest projectes i li puc dir que si són bons,
baldament no hi hagi ecotaxa, des d’aquest Govern els durem
per endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Miquel Ramon per un temps de 5 minuts. Entenc
que no fa ús de la paraula. Per tant, té la paraula el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Pere Sampol per un
temps de 5 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que hem de donar un temps
a la consellera perquè acabi d’aterrar, ara està enterra però
encara està rodant dins la pista i no li volem donar més presses.
Tendrem ocasions, ara vénen els pressuposts a partir de dia 5
i reiterar el nostre esperit de colAlaboració i desitjar que tot ens
vagi bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el representant del Grup
Socialista el Sr. Vicent Tur per un temps de 5 minuts.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies. Més que rèplica és perquè jo crec que han quedat
algunes qüestions pendents. Però en qualsevol cas també com
havia dit en la meva primera intervenció, entrarem en el debat de
pressuposts que serà el moment de concretar més. En qualsevol
cas també reconec, com deia el Sr. Sampol, vostè acaba
d’arribar i és cert que només arribar ja s’ha trobat amb un
problema important que és el de la llengua blava, que és un
problema que s’havia d’actuar, com crec que ha fet, amb
celeritat per evitar mals majors i que no s’estengués. Per tant,
li pregam ara que es centri en aquests problemes i al llarg
d’aquest exercici i sobretot en el debat de pressuposts entrarem
a concretar més les qüestions que creim que queden pendents
i de projectes que hi havia i que anirem fent un seguiment de
com pensen concretar-los.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular vol
donar les gràcies en primer terme a la consellera, donar-li les
gràcies per la seva compareixença i també a tot el seu equip i
donar-les bàsicament perquè crec que és de molt agrair que en
pocs dies d’haver pres possessió d’aquesta conselleria hagi
volgut venir aquí a explicar les línies mestres d’aquesta

conselleria. Pensam que això és molt d’agrair, atès que l’anterior
conseller no ho va poder fer per raons de salut, que tots vostès
saben i coneixen i que el va obligar a haver de presentar la
dimissió. Jo crec idò que he de felicitar el Govern del Partit
Popular que vulgui complir amb els compromisos i vulgui venir
aquí a explicar aquestes línies mestres. Jo des d’aquí vull
donar-li les gràcies Sra. Consellera i també la vull encoratjar a
dur endavant tots aquests programes que vostè ha esmentat.

És cert que el món agrari té una problemàtica damunt la
taula, que és la reforma de la política agrària comuna amb totes
les ajudes acoblades i les no acoblades a la producció amb la
problemàtica que això suposarà a les finques, si les
subvencions es donen als agricultors i no es donen a la finca.
Aquí tendrem idò una problemàtica que haurem de resoldre,
però jo estic segur que amb aquest oferiment que han fet els
distints grups parlamentaris i aquest consens que pareix que
impera en aquesta compareixença seva Sra. Consellera estic ben
segur que entre tots serem capaços de trobar les solucions
perquè s’ha parlat de la problemàtica que hi ha aquí en el camp
agrari i jo crec que és importantíssim trobar aquestes ajudes i
cercar els mecanismes que siguin eficients perquè al cap i a la
fi, entenc que la política d’aquesta conselleria ha de cercar una
finalitat, una única finalitat, encara que ni hagi d’altres
colAlaterals, que també són molt importants. Però jo crec que la
finalitat bàsica ha de ser augmentar la renda agrària del
productor, si el productor no té una renda agrària suficient
difícilment podrem aconseguir que l’agricultor continuï fent
feina al camp. 

Jo li he d’agrair idò Sra. Consellera i dir-li que és cert que hi
ha hagut un canvi de conseller, però que hem pogut constatar
llegint els mitjans de comunicació i també la seva intervenció,
que aquesta conselleria no ha estat aturada i tenim proves com
és per exemple el cas de la llengua blava, allà on hi ha hagut
una ràpida actuació, crec també per l’experiència que hi ha
hagut, atès la malaltia que ja es va veure, no per primera
vegada, però per primera vegada que es sàpiga l’any 2001. I bé,
dir també que aquí hi va haver una comissió d’investigació i de
seguiment i que va aprovar unes conclusions per unanimitat i
que jo entenc idò que aquell consens que hi va haver la
passada legislatura ha fet que avui el Govern tengui més
experiència de la que tenia i crec que això ha colAlaborat i ha duit
que la conselleria pogués actuar molt aviat i a més, bé. Temes
també com el Pla nacional de reguius que aquest Govern ha
aconseguit ja que els pagesos no paguin aquest 50%, o temes
importants a resoldre com és el tema dels fruits secs.

Sra. Consellera, jo l’anim que vagi endavant amb aquests
projectes i amb els temes de millora de la comercialització, ja
sigui de productes com la comercialització de transformació de
p roducte. És sabut que aquí tenim una problemàtica afegida
que no té la península i que no tenen altres països d’Europa i
és que tenim productors petits quant a la seva producció i això
dur una problemàtica afegida i és que no hi ha concentració de
l’oferta. Si no aconseguim que hi hagi una concentració de
l’oferta, difícilment també podrem influir a marcar el preu
d’aquesta venta i jo crec que és bàsic. Un exemple perquè em
puguin entendre tal vegada un poc més, seria el tema de la
garrova, allà on una o dues trossejadores bastarien perquè
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trossejar tota la garrova que es produeix a Mallorca que és la
que decanta el garroví de la garrova en si i bé, si no feim
esforços en aquesta concentració de l’oferta, crec que
difícilment podrem ser competitius. El mateix, m’he alegrat quan
he sentit que comentava el tema del jovent, crec que ha dit que
només un 5% de joves agricultors de menys de 35 anys era el
cens de gent que feia feina en el camp. I bé, jo crec que és bàsic
idò emprendre iniciatives i plans amb aquesta finalitat que sigui
que es pugui incorporar el jovent en el món del camp i també
unes línies importants quan fan referència a la formació. 

Jo no els cansaré més senyores i senyors diputats, tan sols
reiterar el nostre agraïment a la consellera per voler comparèixer
molts pocs dies després del seu nomenament i des d’aquí dir-li
que tendrà tota l’ajuda i el suport del Partit Popular per dur
endavant aquest programa electoral pel qual ens vàrem
presentar a les eleccions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. Oliver. Reiterar una vegada més, això és el
programa que he presentat avui a la cambra i és per aquí on
aniran els esforços d’aquesta conselleria. Procurarem estar molt
prop de la gent, crec que és una conselleria que toca la gent,
vull dir que no és una conselleria d’asseure dins un despatx i
fer (...).

Per altra banda jo crec que en el poc temps que hi som, però
ja he escoltat molt i jo crec que d’escoltar s’aprèn molt i començ
a veure que hi ha una sèrie de temes que amb més o manco
esforç, però bons de fer o bons de dur endavant , si hi ha
voluntat es poden dur i jo crec que hem de donar molta agilitat
a allò que és la feina dins la conselleria, que la gent no hagi
d’anar i venir tantes vegades, a part dels grans projectes que
puguem fer. I a part de tot això, dir-los que aquesta conselleria
vol un despatx a Foners, vull fer mig matí a una banda i mig a
l’altre perquè crec que hi he de ser, no és perquè no hi hagi la
gent que hi toca haver i tothom fa la seva feina, però jo crec
que la gent ha d’estar molt a prop dels administrats. I també
estam parlant en el tema d’objectius de l’equip que ens estam
reunint periòdicament, m’agradaria poder arribar a tenir un
departament allà on únicament es dediquessin a atendre a la
gent que realment li és una torrer emplenar un simple paper, o
una simple instància. Per tant, jo crec que ens anirem atracant
a la gent que és allò que realment en el fons és important, a part
de tota l’altra que no hem de deixar descuidada i la feina gran i
important està a l’altra banda, però una part d’aquesta també és
molt important.

Per tant, procurarem dur aquest programa endavant i dir una
vegada més, que necessitarem el consens de tots els grups
polítics que formam aquesta comunitat i demanaré tota classe
d’ajuda i entre tots hem de treure el tema cap endavant perquè

realment qui ho pateix és l’administrat i l’administrat és qui li fa
més falta de la nostra societat. Per tant, estic en aquesta línia i
totes les ajudes seran agraïdes i bones i crec que del bon èxit de
tot qui en sortirà més afavorit seran els que realment de veres
necessiten aquesta ajuda nostra. M’agradaria i em sembla que
en el tema de la llengua blava, que per desgràcia ens ha tornat
tocar, tenir colAlaboració, la demanaré i la que m’ofereixin la
tendré en compte, com hem partint de la mà del Consell Insular
de Menorca per dur aquest tema cap endavant, crec que totes
les coses importants s’han de fer amb el mateix sistema,
discreparem i discutirem, però de la idea d’uns i de la idea dels
altres per ventura en treurem una d’excelAlent.

Per tant, estic a la disposició de tots vostès i dins aquesta
línia procuraré fer feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia només cal agrair la
presència de la Sra. Consellera, els seus directors generals i el
seu cap de gabinet.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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