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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui

i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Maria Anna López substitueix Diego

Guasch.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Fernando Rubio substitueix Miquel Jerez.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font substitueix Maria Binimelis.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Aina Calvo substitueix Valentí Valenciano.

EL SR. PRESIDENT:

Bé abans de començar l’ordre del dia, les proposaria un

canvi en el mateix ordre del dia, donat que el Sr. Valentí

Valenciano és, juntament amb la Mesa del Parlament, a

Menorca i era el que havia de defensar la proposició no de llei

que estava en el segon punt de l’ordre del dia i per tant, no la

podrà defensar. Si no hi ha cap inconvenient proposaria que es

modifiqués aquest ordre del dia i s’ajornés el segon punt per

una altra comissió.

Per tant, per assentiment modificam l’ordre del dia.

I. Compareixença RGE núm. 3047/03, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de la Consellera d'Agricultura

i Pesca, per tal d'informar sobre les actuacions realitzades

en el mal de la llengua blava.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a la compareixença RGE núm. 3047/03 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 actuacions sobre el mal de la llengua

blava. Assisteixen a l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca,

Sra. Margalida Moner i Tugores, que li donam la benvinguda

a la comissió; el Sr. Gaspar Oliver i Juan, Director General

d’Agricultura; Antoni Garcias, Gerent d’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.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.

La meva compareixença és per allò que acaba de dir el

president, donar compte d’allò que s’ha fet durant aquest

període de temps que compren des de l’octubre fins ara, fins

avui, en el tema de llengua blava a l’illa de Menorca, que ho ha

patit. Bé, nosaltres el 25 de setembre el Ministeri d’Agricultura

va comunicar l’aïllament del 0 tipus 4 del virus de la llengua

blava a l’illa de Sardenya. Per aquest motiu va comunicar a tots

el colAlectius implicats, ramaders, ADS, veterinaris i OPA, la

necessitat de reforçar les mesures de protecció i així ho vàrem

fer i ho vàrem fer públic quant a la vigilància d’animals, la

desinfecció de totes les granges, repelAlents, etcètera.

Per tant, dia 25 de setembre ja vàrem aixecar per ventura

una bandera d’alarma perquè prenguessin les mesures

necessàries perquè no anés endavant aquest tema. Però

baldament preses totes aquestes mesures dia 16 d’octubre del

2003 es va detectar a Sant Lluís de Menorca a una explotació

ovina animals malalts i que presentaven els símptomes

compatibles amb aquesta malaltia. Dia 27 d’octubre del 2003,

després de la confirmació del laboratori, es declara oficialment

en aquesta comunitat la malaltia. El total de focus a data d’avui

és de 16 explotacions, a l’illa de Menorca: a Sant Lluís 9, a

Maó 6 i a Es Castell 1. El cens total d’aquestes explotacions és

de 843 animals, dels quals s’han vist afectats 84 i n’han mort

18, 18 moriren per la malaltia i 84 els vàrem sacrificar perquè

també patien la malaltia. El darrer focus es va declarar dia 15

de desembre del 2003. 

Dia 20 d’octubre es va comunicar als veterinaris oficials de

la conselleria i del consells insulars el tancament de moviment

de remugants de les Illes Balears cap a la península i també des

de Menorca cap Mallorca, Eivissa i Formentera. Es va

constituir tot d’una un gabinet de crisi, format per la pròpia

comunitat, el MAPA i el centre local de Menorca, sempre en

estreta colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca, que jo

crec que entre ells i nosaltres hem fet la feina molt bé, hem

estat sempre..., les decisions que s’han pres sempre han estat

consensuades amb el consell i mai s’ha pres cap decisió sense

tenir l’opinió tan de la part política del Consell de Menorca

com dels propis tècnics del consell insular. Crec que això ha

estat un dels èxits de poder anar molt coordinats i que les coses

hagin sortit, dins la desgràcia, molt bé.

Per tant, es va constituir aquest gabinet i es va establir dins

el territori per zones, com a zona de protecció l’illa de

Menorca, zona de vigilància l’illa de Mallorca i zona lliure

Eivissa i Formentera. S’implantaren restriccions parcials en el

moviment de remugants dins l’illa de Menorca i es va realitzar

una exhaustiva investigació epidemiològica a Menorca, visita

i enquesta epidemiològica a les explotacions de bestiar oví de

l’illa, que això varen ser 478 explotacions per als veterinaris

del servei d’intervenció ràpida del Ministeri d’Agricultura,

varen ser 6 veterinaris que vengueren de Madrid i quedaren a

Menorca per poder fer això. L’analítica de 407 ovins i 33

explotacions sospitoses que varen ser conseqüència d’aquesta

visita es varen declarar 33 explotacions com a sospitoses, de les

quals es va confirmar la malaltia en 15 d’elles, amb mostreig

aleatori sempre d’un total 520 bovins amb un resultat positiu

només en 16 d’ells.

A Mallorca es va fer el mateix, visita, enquesta

epidemiològica a 800 explotacions de bestiar oví pels

veterinaris de l’ADS. Analítica a 2237 ovins de 420

explotacions, triades de manera aleatòria, totes negatives. A

Eivissa i Formentera va passar el mateix, l’analítica va ser a
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140 ovins de 46 explotacions triades de la mateixa manera i

totes varen ser negatives. Seguidament incrementant la

freqüència de mostreig a les granges sentinelles existents des

del 2001 a les tres illes, 4 a Mallorca, 4 a Menorca i 1 a

Eivissa. D’aquest seguiment ha resultat que no hi ha hagut

circulació de virus a Mallorca, ni a Eivissa, ni a Formentera.

Menorca va ser només la zona afectada i les dades apunten que

es va aturar, aproximadament, dia 15 de desembre. El reforç de

vigilància entomològica per part del Departament de Zoologia

de la Universitat de les Illes Balears és qui du aquest tema per

endavant.

S’han adoptat altres mesures. La conselleria davant

l’especial problemàtica de vedells a l’illa de Menorca ha

promogut, una vegada que les condicions climàtiques i les

conclusions de la investigació ho permetin, autoritzar el

moviment de bovins dins Menorca i cap a la resta de territori

balear, amb els controls analítics pertinents dels animals. La

conselleria, seguint la recomanació del grup d‘experts del

Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, ha

decidit desenvolupar un programa de vacunació obligatòria de

bestiar oví a totes les Illes i que ha començat avui. Es preveu

vacunar un número aproximat d’entre 350.000 i 400.000

animals ovins, amb la vacuna viva atenuada bivalent 0 tipus 2

i 4, produïda a Sud-Àfrica i subministrada tota pel Ministeri.

S’ha incrementat el nombre de granges sentinelles per tal de

cobrir més exhaustivament el territori, amb la finalitat de

detectar el més aviat possible una nova entrada o rebrot.

Actualment hi ha un total de 19 granges, 8 a Mallorca, 10 a

Menorca i a Eivissa 1 i està previst arribar a un mínim de 25.

Està previst incrementar el coneixement de la distribució i

biologia del moscards vectors de la malaltia per tal d’establir

mesures de control i protecció efectiva mitjançant l’increment

dels continguts dels estudis conveniats amb el Departament de

Zoologia de la Universitat de les Illes Balears.

A més, s’han pres tota una sèrie de mesures de caire

econòmic destinades a cobrir les indemnitzacions

compensatòries per als ramaders. Aquestes compensacions

s’han negociat amb tots els sectors afectats i per al seu càlcul

s’ha tengut com a base d’indemnitzacions aprovades pel passat

brot de llengua blava de l’any 2000, amb un increment del

10,86% que és allò que ha pujat l’IPC d’aquí, de les Balears

damunt el preu que va sortir publicat l’any 2000.

I jo crec que us ho he dit tot, m’ho pens. Però ara em pos a

disposició de tots vostès perquè em facin les preguntes que

pugui contestar i si no els tècnics us ho diran.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Ara senyors portaveus

procedeix a la suspensió de la sessió per un temps de 45

minuts, a no ser que vostès considerin que podem continuar.

Continuam? Molt bé, moltes gràcies.

Per tant, intervé per part del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds el Sr. Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per la compareixença

de la consellera i dels alts càrrecs que l’acompanyen i també

per les seves explicacions en aquesta cambra sobre el tema de

la llengua blava. Tema d’alguna manera recurrent, a la

legislatura passada patirem el problema de la llengua blava amb

una intensitat molt superior a la que hi ha en aquest moment i

repetidament es va dur en el Parlament i fins i tot, es va crear

una comissió especial que va treure unes conclusions. 

Jo crec, no com a pregunta sinó per fer algunes

observacions i algun comentari, crec que dins la desgràcia

sempre que hi ha una epidèmia d’aquestes característiques, ens

podem alegrar tan per allò que va ser l’anterior epidèmia com

la d’aquest moment, del grau de colAlaboració institucional que

hi ha hagut entre el ministeri, el Govern de les Illes Balears i els

consells insulars, qüestió que no sempre es dóna en altres temes

i en aquest cas jo crec que hi ha una colAlaboració important, hi

va ser en l’anterior brot i hi ha estat ara. Com també una

colAlaboració per part dels grups polítics, en el sentit de fer

costat a les actuacions que es facin des del Govern de les Illes

Balears.

Sembla ser que aquesta vegada l’epidèmia no és igual

d’important, possiblement la climatologia, el moment en què

s’ha produït, també ha ajudat en el nostre favor i possiblement

també totes les mesures que ja s’havien adoptat arrel del brot

anterior, segurament han servit per tenir tots els mecanismes

més a punt i actuar amb rapidesa sobre aquest tema.

Jo poca cosa més a dir, només l’única pregunta concreta

perquè m’ha sorprès una mica, si no vaig equivocat i si record

bé. L’anterior vegada es va renunciar a la vacunació a Eivissa

i Formentera perquè es considerava que si no hi havia hagut

casos era millor, era una decisió supòs tècnica, possiblement

hagin variat els criteris tècnics. Ja dic, tenc entès si no record

malament, que es va decidir que no era convenient vacunar el

ramat d’Eivissa i Formentera. Curiosament quan estàvem més

propers perquè havia saltat a l’illa de Mallorca i en aquest cas

no hi ha saltat. Supòs que seran qüestions tècniques, que

estaran estudiades. Simplement, ja dic, em sorprèn una mica i

si hi ha una explicació m’agradaria conèixer-la, de per què hi

ha hagut aquests canvis de criteri?

I per la nostra part res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’Hble. Consellera pot contestar de forma

individual o de forma, així com vostè vulgui. D’acord.

Té la paraula per un temps de 10 minuts per part del Grup

Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que afortunadament,

a pesar que aquestes malalties i aquestes epidèmies sempre fan

molt més mal que el directe, 84 animals sacrificats i 18 morts,

l’efecte és més de la mala publicitat que fa a un producte, pocs

anys després de què per primera vegada va tenir unes

conseqüències molt més greus. Afortunadament no ha tengut

tampoc tanta presència mediàtica i jo crec que el tema està
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bastant reconduït. Crec que hem de felicitar la coordinació

entre les distintes institucions, Govern, ministeri i Consell de

Mallorca.

Al respecte únicament uns dubtes. Vàrem llegir que

l’aportació del ministeri seria d’uns 2 milions d’euros, ens

imaginam que una part serà en espècies, si el ministeri aporta

les vacunes. En tot cas una pregunta, a veure si són milions

d’euros i al marge hi ha les vacunes o si dins els 2 milions hi ha

totes les despeses de vacunació. En tot cas des d’alguns sectors

implicats de Menorca, de les organitzacions agràries, ens han

manifestat que encara no coneixen com es distribuiran aquests

recursos. Aleshores demanaríem una certa informació i

sobretot, una transparència en la gestió d’aquestes aportacions

econòmiques que puguin venir des del ministeri, igualment que

les que aporti el Govern de les Illes Balears.

Bé, al final s’ha pres una decisió dràstica que no

qüestionarem políticament perquè aquí ens hem de posar en

mans dels tècnics que coneixen aquesta qüestió, com és la

vacunació massiva de tot el bestiar i a la vegada s’han aprovat

unes compensacions per la pèrdua de rendiment que ocasiona

la vacuna. L’altra vegada es varen detectar sobretot casos

d’avortament a animals vacunats i se’ns ha dit des d’aquests

sectors que consideren insuficient la indemnització econòmica,

crec que està entorn dels 20 euros, no arriba bé als 20 euros,

19,9 euros per cada animal. Naturalment els avortaments han

d’estar controlats per les ADS i aquí no hi ha d’haver picaresca

ni frau i es demana si es podia incrementar aquesta

compensació, que es considera insuficient. És a dir, segurament

d’un animal engreixat se’n deu traure un rendiment 3 o 4

vegades més, uns 45 o 50 euros segurament i aleshores la

vacuna pot provocar unes pèrdues de rendiment.

No crec que parlem de grans xifres, però clar un sector que

ja està tan tocat, en surten d’una per entrar dins una altra i

aquestes quantitats comencen a tenir una relativa importància.

En tot cas això són tots els dubtes que se’ns ha suscitat i que jo

tenc obligació de transmetre-li per si pot aclarir alguna

d’aquestes qüestions. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies Sr. President. Abans de començar la meva

intervenció voldria disculpar els companys nostres que venien

d’Eivissa que han tengut uns problemes a l’aeroport i no han

pogut arribar a temps a la comissió.

I començant d’allò que avui estam parlant, igual com han

fet els portaveus que m’han precedit en la paraula, jo

començaré la meva intervenció agraint a la Sra. Consellera, així

com als alts càrrecs que l’acompanyen, la seva compareixença

davant d’aquesta comissió i així mateix les explicacions bastant

clares que se’ns ha donat relatives a la malaltia de llengua blava

que afectat la ramaderia, especialment menorquina, de manera

important.

El brot de la malaltia de la llengua blava ha sorgit a

Menorca el passat mes d’octubre i ha suposat un difícil

problema, el qual s’enfronta el sector ramader, com sabem ja

de per si es troba debilitat per la crisi dels preus que pateix i

d’altres problemes els quals també ha de fer front. Coneguda

l’existència del brot de llengua blava i fent un gran esforç

donada la dependència del sector ramader del mercat exterior

de l’illa, per part del consell insular i de manera immediata es

va decidir tancar Menorca cap a l’exterior perquè donada la

nostra condició d’arxipèlag no fos necessari haver de tancar

tota la comunitat i que és allò que efectivament s’ha de fer en

aquests casos. I amb açò no perjudicar les illes que no estaven

afectades i que finalment, com ens ha explicat la Sra.

Consellera no s’han arribat a afectar Mallorca, Eivissa i

Formentera que tenien un risc menor.

Per això i donada la magnitud del problema, amb la ferma

voluntat de superar-lo i donar-li una solució efectiva, causant

els mínims perjudicis al sector, s’han duit a terme creim una

sèrie d’accions i actuacions conjuntes i coordinades amb les

tres administracions, amb una gran lleialtat institucional, entre

el Ministeri d’Agricultura, el Govern balear i el Consell Insular

de Menorca i que valoram que estan donant un resultat molt

positiu. Però no hem d’oblidar que es tracta d’un procés llarg

que es va iniciar el mes d’octubre, avui encara tenim el

problema i que posa en evidència la feblesa de l’estructura de

mercat en l’àmbit ramader i la forta dependència que té

Menorca, en aquest cas, del mercat exterior quant a la venda de

carn dels animals que es crien i s’engreixen a l’illa. 

Les accions palAliatives d’aquesta crisi fins ara duites a

terme, iniciades el passat mes d’octubre, des del Grup

Parlamentari Socialista creim que han donat bon resultat i s’ha

aconseguit controlar la situació creada. Estam en una fase de

control, però hi manquen encara actuacions per solucionar de

forma definitiva el problema que obliga a dirigir tots els

esforços coordinats d’aquestes tres administracions cap a una

solució eficaç i ràpida. El compromís del Govern per acabar

amb la llengua blava, tal i com va anunciar el President Sr.

Matas a una visita que va fer a Menorca amb la Sra. Consellera,

es fixà com a objectiu eliminar totalment la malaltia abans del

pròxim mes d’abril. Nosaltres simplement ens agradaria saber

si des de la conselleria es valora que açò serà possible.

En la compareixença la Sra. Consellera ens ha explicat

quina és la situació actual, quines mesures s’han duit a terme i

allò que hi manca encara per fer, com la vacunació massiva que

segons els mitjans nosaltres crèiem que començaria la setmana

que ve, però ens ha anunciat avui que han començat avui

mateix. De la qual cosa ens alegram molt i també (...) a la resta

de les illes. Aquesta mesura de vacunació general és per una

banda la solució més eficaç, valorada d’aquesta manera pels

experts, però també implica un risc, com ja ha comentat el

portaveu del Grup Parlamentari del PSM, no només de la

manca de rendiment dels animals, sinó un risc d’avortament en

cas d’animals prenyats, així com de mort en altres casos. Per

part de la conselleria s’han anunciat una sèrie de

compensacions econòmiques en aquests casos, en els casos de

pèrdua d’aquests animals i per això ens agradaria que concretés

també aquestes mesures, el seu import i el moment i la manera

de fer-se efectives. 

També s’han pres mesures de traslladar, o així es va

anunciar en premsa, els vedells nascuts a Menorca després de

l’1 d’octubre per traslladar-los a granges d’engreixament a
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Mallorca, previ anàlisi del PCR i sempre que aquest resultés

negatiu, amb la conseqüent compensació econòmica per als

ramaders menorquins, el preu oscilAlant depenent de la raça i el

sexe de l’animal, amb un increment també diari, trob que de 3,5

euros en el cas que superessin els 15 dies de vida. En aquest

sentit també ens agradaria que la consellera expliqués a la

comissió com s’està duent a terme aquesta mesura, tan l’anàlisi

com aquestes proves que es fan i si ja s’ha iniciat la circulació

de vedells cap a l’illa de Mallorca. Es van anunciar 10 granges

sentinelles a Menorca, hem sentit que ja hi són i també hem

sentit que es volen incrementar a les Balears fins a un total de

25. Ens agradaria saber si d’aquestes granges que encara hi

manquen per crear, alguna més es crearà a Menorca.

Quant al conveni signat entre el Ministeri d’Agricultura i el

Govern, que també hi ha fet referència el portaveu del Grup

Parlamentari del PSM, simplement ens agradaria saber si es

cobriran la totalitat de les despeses derivades del sacrifici dels

animals afectats, com també s’utilitzaran aquests doblers

conveniats per al trasllat a granges d’engreixament a Mallorca

i per les altres actuacions previstes per la conselleria. Ens

agradaria que ens pogués explicar quin és l’estat d’execució

d’aquest conveni.

I per últim i ja acab, demanar-li quines mesures es tenen

previstes dur a terme per la Conselleria d’Agricultura per tal de

prevenir un possible nou brot d’aquesta malaltia en el futur, ja

que les vacunes tenen una eficàcia d’un any i ja venint de

l’experiència de què ja hi va haver un brot molt important,

aquest brot s’ha reproduït i es podria reproduir en un futur. I ja

preses, tal com ens ha anunciat, les mesures preventives que

s’havien indicat des del ministeri, aquest brot va sorgir i ens

agradaria saber si es prendran mesures a fi de què no torni a

passar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Per part del Grup Parlamentari

Popular intervé el diputat Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Evidentment les meves paraules han

de ser d’agraïment a la consellera d’Agricultura i als tècnics de

la conselleria per la seva compareixença i també donar-li les

gràcies per les explicacions que ens ha donat. Jo en nom del

Partit Popular crec que ens podem felicitar tots i dic tots perquè

la passada legislatura quan va succeir l’epidèmia de la llengua

blava, és evident que hi va haver un consens total entre els

distints grups d’aquest Parlament i bé, jo crec que ens podem

felicitar per aquesta coordinació que hi ha hagut, ho ha explicat

la consellera, entre les distintes administracions i jo crec que

podem dir que s’ha actuat bé i aviat i aquesta rapidesa era un

dels punts importants de les conclusions de la comissió de la

passada legislatura, va quedar demostrat que actuant aviat és de

la manera que es pot eradicar més prest.

És cert idò que aquesta informació que es va donar per part

del ministeri i que es va poder informar també que feia poc

temps que s’havia produït aquest brot a Sardenya, crec que és

així, ha estat el motiu de què s’hagi pogut actuar d’una manera

preventiva. Jo esper que totes aquestes mesures que ha apuntat

la consellera seran efectives, no hi ha cap dubte que hem de

confiar amb els tècnics. Però jo aquí hi ha un punt que

m’agradaria que la consellera ens pogués explicar i ja s’ha

esmentat, és el tema de la vacunació massiva dels animals i que

a la comissió passada es va creure que no era necessari i és

aquesta, no contradicció, però sí aquesta manera diferent

d’actuar. 

I esper i li deman, Sra. Consellera, que faci tot el possible

perquè els afectats tenguin els ajuts suficients i el més aviat

possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per contestar té la paraula

l’Hble. Consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Bé, jo aniré contestant i contestaré el motiu d’haver-se pres

la decisió de vacunar tots els animals. Aquí em diuen per part

dels tècnics que l’any 2000 sí es vacunar Eivissa i Formentera

i no hi ha hagut cap canvi de criteri respecte del criteri que han

agafat ara per fer tota la vacunació. Tot el territori de Balears

ha de tenir el mateix tractament preventiu, no podem deixar una

part vacunada i l’altra sense vacunar, aquest és un

condicionament obligatori des del punt de vista de

l’epidemiologia, s’ha de vacunar tota la cabanya.

En el tema de les ajudes, en principi, el ministeri va posar

al nostre abast, parlàrem tot d’una de 2 milions d’euros per

poder dur aquestes despeses endavant, però no tenim tancada

aquesta partida perquè, una vegada que haguem acabat, diríem,

que donem per tancades totes les despeses que hi haurà hagut

de tot el que ens competeix de la malaltia, doncs el ministeri

està obert a donar més ajudes si aquests 2 milions no basten.

Per altra banda, també se m’ha demanat el tema del que

hem de donar per als avortaments, no és així, Sr. Sampol? Bé,

nosaltres vàrem presentar aquests preus i estan trets, com ja he

dit, damunt el que es va publicar dia 22 de desembre de l’any

2000; damunt aquests preus que es donaren hi hem aplicat el

10'86, a cadascun dels preus que hi havia detallats hi hem

aplicat el 10'86, que és el que puja l’IPC de Balears, perquè

amb l’IPC nacional seria un 9'30, per tant hem aplicat, un 9'59,

perdonau, per tant hem aplicat el balear que ja és una mica,

baldament sigui una mica, però sí una mica més alt. Nosaltres,

amb aquests preus, vàrem tenir un consell agrari, ho donarem

a conèixer al Consell Agrari i el Consell Agrari hi va estar

d’acord; jo crec que no és bo que entrem dins un mercadeig de

preus, tal vegada si s’ha d’estudiar una altra ajuda, el que jo no

crec ni bo ni seriós és que cada setmana canviem números o

canviem ofertes, perquè crec que no estam dins aquesta línia.

Per tant, el Consell Agrari de Menorca va donar per bons

aquests preus, i nosaltres creim que hem de mantenir aquests

preus, si llavors ens hem de seure i hem de parlar d’altres coses

també estam oberts a seure-nos i a veure si podem ajudar d’una

manera o l’altra. Però aquests preus no es tocaran, perquè crec

que entraríem dins una dinàmica que no és seriosa.
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M’ha demanat més Sr. Sampol?

(Intervenció del Sr. Sampol, amb veu de fons, inoïble)

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Bé, en aquest moment no les podem detallar. Si hem de

venir un dia i ho hem de dir ho direm, perquè no es tracta

d’amagar res ni molt menys, però en aquest moment no tenim

res detallat, perquè el ministeri, com ja he dit, se’ns varen

concedir 2 milions, però jo he tengut altres reunions amb el

secretari i tot el que faci falta perquè això acabi bé, doncs, una

vegada que haguem passat comptes, com aquell que diu i en

bon mallorquí, des del ministeri estan disposats a sufragar les

despeses que facin falta.

Bé, el tema d’eliminar la malaltia. És un concepte que no el

podem dir així, perquè seria donar una idea equivocada; podem

fer tota la prevenció que faci falta, però estant aquí on estam,

que estam a la conca mediterrània, nosaltres tenim les zones

molt pròximes que ens poden donar i, a més, la nostra pròpia

configuració dins la Mediterrània, doncs difícilment podem dir

que està radicada totalment, ara, sí que estam amb uns sistemes

de molta alerta, de molta prevenció i estam, amb la Universitat,

estudiant un projecte a veure de quina manera podem controlar

aquests maleïts moscards o vectors que diuen, de la manera que

ho puguem controlar el millor possible. Per ventura més

endavant podrem dir que anam a fer uns convenis amb més

gent, per veure si nosaltres podem ser la regió o la comunitat

allà on puguin estudiar damunt la feina que nosaltres facem

respecte d’aquest tema.

El tema de com hem mogut vedells. Bé jo crec que tots

sabem aquí que el gran problema, a part del que és la llengua

blava, un problema molt greu colAlateral a això era la

immobilització d’animals a Menorca. En aquest moment també

es va seure amb el Consell Agrari i es va donar una informació

o es va donar una manera de poder moure aquests vedells i de

la manera que ajudaríem que això fos possible. Per tant, des de

la conselleria, i sempre parlat amb el consell insular, no s’ha

agafat cap mesura, a part de Madrid, però vull dir que Madrid

sempre ha estat d’acord amb el que s’ha transmès d’aquí cap

allà i quan s’ha transmès el que s’hagi transmès d’aquí cap allà

sempre ha estat amb el consens de les dues institucions. Per

tant, el que es va fer va ser que el Govern es faria càrrec de tota

la producció de Menorca, a traves de SEMILLA, i ASAJA ha

estat l’associació que ens ha ajudat a dur tot aquest tema

endavant; s’han pagat els animals al preu del mercat que treien

els engreixadors de Mallorca amb animals de quinze dies, vull

dir que s’han pagat els mateixos preus que haguessin tret quan

l’animal tenia quinze dies, i el gran problema del ramader de

Menorca era poder mantenir aquests animals fins que

tècnicament les poguessin treure d’allà. L’oferta que es va fer

i s’ha duit endavant ha estat que, per dies passats des d’aquests

primers quinze dies fins que les traguessin de Menorca les

donaríem 3 euros i mig per cap. Això és el que s’està fent i això

és el que hem fet fins ara.

En aquests moments ja hem tret uns 1.250 vedells i feim

l’operació, amb els problemes que tenen propis de manejar

aquests animals d’una banda a l’altra i es van repartint segons

les peticions que fan els propis engreixadors de Mallorca. Per

tant, crec que estam dins la línia que vàrem oferir d’ajudes a

Menorca i per poder treure tots, com és normal, venen amb dos

PCR fets de diferents dates, per poder-los creuar, i no

s’embarca cap animal, com no pot ser d’altra manera, que no

vengui amb els PCR que siguin negatius.

I me pareix que és el que m’havíeu demanat. O m’heu

demanat més coses?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Simplement he fet referència a això de les granges

sentinelles.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Les granges sentinelles en aquest moment, com vos he dit,

i si arribam fins a les 25, que hi hem d’arribar, doncs Menorca

tendrà més granges sentinelles de les que té en aquests

moments.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Sra. Consellera. Per un temps màxim

de cinc minuts, el Sr. Miquel Ramon pot fer ús de la paraula, en

torn de rèplica.

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista?

En nom del Partit Socialista?

Bé, idò, moltes gràcies, i no ...

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

President, me permet un ...?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no faltaria més.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Bé, dir-vos que ha començat la campanya de vacuna i s’ha

fet aquest, que no sigui com a anunciador de la campanya de

vacunació de la vacunació de tots els animals. Això ho posarem

a les oficines comarcals, a totes les conselleries, als consells

insulars i en fi, això serà el reclam o l’anunci, la informació

perquè, crec que va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, no havent-hi més temes o més assumptes a

tractar, s’aixeca la sessió.
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