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es produeixen substitucions.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, la Sra. Rosa Maria Alberdi pel Sr. Valentí Valenciano.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, Sr. President, Xisco Molina sustituye a Miguel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam idò al primer punt de

l’ordre del dia d’avui, relatiu a les preguntes RGE núm. 3456,

3457, 3458/05.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca, Sra.

Margalida Moner Tugores, a la qual donam la benvinguda a

aquesta comissió.

I.1) Pregunta RGE núm. 3456/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a aportacions per a l'execució de

programes agrícoles, ramaders i desenvolupament rural.

I per formular la pregunta 3456/05, relativa a les

aportacions d’execució de programes agrícoles ramaders i

desenvolupament rural, intervé el Sr. Miquel Ramon i Juan, del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, autor de la

mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a la consellera per la

seva presència aquí a contestar aquestes preguntes.

Fent una mica de preàmbul les tres preguntes que tenc

surten arrel de les informacions aparegudes en relació amb la

Conferència Sectorial d’Agricultura que es va celebrar a Palma

el dia 8 d’abril, conferència que, si no vaig equivocat i si no

són falses les informacions, es va fer a solAlicitud de la pròpia

consellera, de la Sra. Moner, i com que no s’han donat

explicacions en seu parlamentària i únicament coneixem el que

apareix a la premsa, per això venen aquestes preguntes.

Jo crec, de totes maneres, és un preàmbul que li faig, que

seria bo que davant qüestions que pareix que tenen una

transcendència important per al nostre camp, per a la

ramaderia, s’utilitzàs el mecanisme de les compareixences

parlamentàries per donar informació que, en general, aquest

govern no utilitza massa i que, tal vegada, doncs seria bo i

podrien ser útils; però, en fi, com que això no es produeix

utilitzam el mecanisme reglamentari que hi ha previst, que són

les preguntes.

I li volia preguntar, la primera, per una cosa que ens

sorprèn, que veim una conseqüència o una informació que es

dóna en aquesta conferència sectorial i que és la que diu que les

Illes Balears és la comunitat que menor aportació rep per a

l’execució de programes agrícoles, ramaders i de

desenvolupament rural. Voldríem una valoració de la

consellera sobre aquests fets i també quin és el motiu, si és que

no s’han fet propostes des de les Illes o, en fi, a què

corresponen aquestes informacions, que ja dic, hem de suposar

que són certes, però que tampoc no podem contrastar perquè no

tenim més informació de la que apareix a la premsa del dia

següent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Sra.

Consellera d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, President, bon dia diputats i diputades. Contestant

aquesta pregunta que se’m fa des d’Esquerra Unida, dir-li que

és ver que no he comparegut en el Parlament a donar cap classe

d’explicació en aquest tema, sempre tenint en compte que les

taules sectorials cada dos mesos n’hi ha una, tal vegada si va

parèixer que era un fet més aviat aïllat és perquè es va fer

precisament aquí a Balears aquesta darrera. La veritat és que

abans de ser una sectorial i després de la sectorial solem

convocar el Consell Agrari per anar a la sectorial amb peticions

o amb comentaris que puguem fer des del Consell Agrari, i una

vegada que ha acabat la sectorial, si hi ha coses d’interès,

també ho posam en coneixement dels consells agraris de les

Illes o del Consell Agrari Interinsular.

Del que vostè me demana és cert que en aquest repartiment

d’ajudes d’aquesta darrera sectorial en certs programes no

arribaren doblers aquí a Balears, però jo li vull dir que en

aquest tema no es tracta que aquest dia ens arribassin o no, els

repartiments es van fent al llarg de l’any, al llarg d’altres taules

sectorials, i per tant els programes que tal vegada en aquest

moment no varen tenir consignació econòmica cap a nosaltres

provenen que tenim que o els programes estan coberts o tenim

romanents d’altres repartiments que hi ha hagut a anteriors

taules sectorials.

Jo no tenc cap inconvenient a fer arribar o tornar aquí a

contar-li la totalitat de les assignacions que tenim per a diversos

programes, però això ho hem de valorar anualment. Vull dir

que no és que no rebéssim els doblers, que no ens donassin els

doblers que nosaltres crèiem, és que amb aquests programes,

que són més aviat tècnics, tenim una assignació, la que sigui, i

aquesta assignació es va repartint i si a un moment donat, pel

problema que sigui o que no s’ha duit encara a terme aquell

programa, tenim uns romanents que a l’hora de repartir, tenim

un romanent per gastar. I per tant això no és problema, el

problema és una altra cosa; el problema és amb els programes

nacionals que es basin en aquests repartiments.

Per part de Balears s’ha demanat en diverses ocasions

programes d’actuació dels quals aquesta comunitat està

necessitada, però no estam dins aquest programa anual de

repartiment. Programes com el manteniment de l’olivar

marginal; la reestructuració de la cabanya ramadera, mantenint

el potencial de producció en aquesta comunitat. Aquests

programes no han estat inclosos i els hem demanat, per tant no
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suposen entrada de doblers perquè no ens els han tengut en

compte.

També tenim pendent el tema de la insularitat, el demanam

contínuament que ens ho tenguin en compte, amb el qual tots

devem estar d’acord que en sortim perjudicats d’aquest tema.

I esperam que la Sra. Ministra doncs tengui a bé cridar-nos,

perquè ella va fer un oferiment a estudiar el tema de la

insularitat, i per tant nosaltres ja li hem enviat una carta

recordant-li que fa un grapat de setmanes que ha passat aquesta

sectorial i que no ens han cridat; i per tant ja li demanam quan,

com i de quina manera ens hem de seure per parlar d’aquest

tema. I això és el que hi ha.

Tengui en compte que no podem demanar el que no ens

pertany, amb els programes sanitaris i amb els programes

d’agricultura; la nostra renda agrària en el conjunt d’Espanya

és el 0,95%, per tant el que demanam és que amb aquesta

mesura ens tenguin en compte. I no sé si li he contestat a la

primera pregunta que m’ha fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús del torn de

rèplica?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, jo li agrairia, Sra. Consellera,

aquesta informació que diu que se’ns pot subministrar que se’ns

subministràs, perquè sí que me pareix preocupant que les

aportacions a la nostra comunitat siguin les més pobres. És cert

que el pes de l’agricultura de Balears dins el conjunt de l’Estat

és molt baix i el propi pes agrícola dins el PIB de les Illes

Balears ho és, però tots hem estat d’acord diverses vegades en

aquest Parlament que és un sector estratègic que s’ha de cuidar

i que és preocupant que arribin poques ajudes.

Jo, no sé si és molt propi en un torn de preguntes, però jo

fins i tot li faria un suggeriment, que és que aquestes qüestions

que diu que ha fet solAlicituds específiques i que no entren dins

els programes del ministeri que també les passàs per aquest

Parlament, que cercàs el suport d’aquest, el debat, a veure la

coincidència lògicament, si no hi hagués coincidència entre els

grups doncs no hi hauria aquesta força afegida de la unanimitat,

però la possibilitat també que comparegués, jo li deia abans,

explicant aquestes qüestions, duent-nos els temes concrets que

creu que són importants, i jo pens que si s’aconseguia un acord

de tots els grups ...

(Es produeix un tall de veu en el micròfon)

Sí, ara va, crec que som una mica malastruc amb els

micròfons. Bé, ja acabava, vull dir que aquestes possibilitats de

programes específics que des de Madrid tenguin en compte la

nostra realitat insular i que es poguessin incloure altres

qüestions, seria bo que es discutís en el Parlament i jo crec que

hauria de ser davant una iniciativa, una proposta que es fes per

part seva, per part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la

paraula l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Bé, jo li agaf aquest oferiment, però jo crec que, no tenc cap

inconvenient a fer el que vostè diu, però jo li puc assegurar que

això és la feina ordinària que faig cada dia, quan veus els temes

que no camines, doncs vas fent una feina davant el ministeri a

fi que ens arribi tot el que ens pertoca a les nostres illes.

Comentar-ho al Parlament? Doncs es pot comentar, no tenc

cap inconvenient, però el que jo li vull dir és que hem de poder

fer feina i hem de poder anar, jo per exemple, dilluns tenc una

reunió al ministeri i jo doncs tornaré a reivindicar el que estic

reivindicant tot aquest temps. Per tant, bé, seguirem lluitant

perquè el tema de la insularitat és un tema que entre tots no

l’hem sabut dur endavant, no és d’ara, i jo crec que és el tema

més important cap a la nostra ramaderia i cap als nostres

pagesos, el tema d’insularitat és un dels temes que ens afecta

més i el més greu de tots, i per tant està sense resoldre, i ja fa

estona que el tenim sense resoldre.

Per tant, entre tots mirarem d’ajudar a la nostra ramaderia

i als nostres pagesos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 3457/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a subvencions per a

l'abandonament de quota làctia.

Per formular la pregunta RGE núm. 3457/05, relativa a

subvencions per l’abandonament de quota làctia, intervé el

diputat Sr. Miquel Ramon i Juan del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, autor de la mateixa, per un temps

de deu minuts.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, el fet que hi hagués una

subvenció pròpia del Govern de les Illes Balears per l’abandó

de la quota làctia va ser objecte d’aplaudiment per un sector,

però també per un sector de gent del camp, de pagesos, va ser

criticada. Jo, en el seu moment, quan vaig veure aquesta

informació ja li vaig formular una pregunta aquí mateix, a

veure la incidència que això podia tenir, la importància que

quant a quota lletera s’abandonava i com se subvencionava.

La veritat és que quant a percentatge, l’abandó de la xifra

que ens va donar la consellera no era molt rellevant, sí podia

tenir una rellevància social de quantes explotacions de les més

petites, quant a número sí que era significatiu i podia tenir una

incidència negativa. Aquesta organització del món agrari que

jo li coment deia que només l’ajuda per abandonar, però no

l’ajuda per al manteniment. Ja sé que vostè té males relacions,
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per dir-ho d’alguna manera, habituals amb aquesta

organització, vostè desqualificava les seves opinions, i que es

feia doncs el millor que es podia fer: subvencionar aquest

abandó perquè era la manera de tenir-lo retingut de cara al

futur, de cara a aquests dos anys que pogués quedar la quota a

les illes.

Jo li pregunt: a la vista dels acords que hi ha a la

Conferència Sectorial d’Agricultura, aquesta de què parlam, de

18 d’abril, segueix pensant la consellera que va ser una bona

idea subvencionar l’abandó d’aquesta quota làctia per part dels

ramaders de les Illes, quan pareix ser que no hi haurà manera

de recuperar-la i que sembla ser que s’haurà perdut

definitivament? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, President. Doncs aquesta conferència sectorial va

ser el que me va fer veure amb més claredat la bona actuació

que va tenir el Govern de les Illes Balears. Tengui en compte

que, no és que s’hagi subvencionat, és que s’ha comprat

aquesta quota de la darrera retirada de l’any passat, i jo li diré

perquè s’ha comprat. Nosaltres, o el Govern, vàrem pensar, el

primer de tot es retirarà el que cregui que s’hagi de retirar, vull

dir que unes persones o una gent o bé perquè no li interessa

seguir, o bé perquè són majors o bé pel que sigui, el que no

podrem fer mai és tomar voluntats de ningú; i per tant quan un

decideix retirar-se, doncs s’ha de respectar aquesta voluntat.

Per tant, el que nosaltres volíem era que es retirassin els

menys possibles, però la quota d’aquestes retirades quedàs a

Balears. En principi va ser una subvenció, nosaltres vàrem fer,

varem tenir una reunió a Madrid, en el Ministeri, on els dèiem

que si nosaltres donàvem una subvenció augmentant el preu

que ells posaven i nosaltres augmentàvem així com crèiem que

anaven al mercat lliure, els ramaders que decidissin retirar-se,

doncs havent-hi el mateix preu lliure o el mateix preu que li

dóna el Govern, doncs ens vendrien la llet a nosaltres, llevant

la temptació de vendre-la més cara en el mercat lliure. I amb la

condició que aquesta llet es tornàs repartir aquí, dins Balears.

La contesta va ser que sí, que si fèiem això, doncs ens

respectarien la quota i que la tornarien repartir aquí a Balears.

La nostra sorpresa va ser quan vàrem tenir publicat tot aquest

tema, vàrem tenir una altra reunió per a d’altres coses i per a

aquesta també, i va ser que ho havien pensat millor i que no

tendrien en compte res ni per a res l’afegitó que feia el Govern

de les Illes Balears. Davant això ens vàrem repensar el tema;

vol dir que si el Govern hi afegeix uns doblers, la nostra quota

se’n va cap a Madrid i llavors no ens la tenen en compte per

tornar-la repartir aquí, no té sentit que ajudem amb una

subvenció al preu d’aquesta retirada. I per tant, nosaltres ja hi

posàvem, crec recordar i ara ho record de memòria, me pareix

que hi posàvem, amb aquesta subvenció hi posàvem avinent

d’1 milió d’euros i el Govern hi posava 900.000 euros

El tema va ser que, com que ho podíem fer, vàrem decidir

comprar tota la quota, els 3 milions de quilos de quota, que ens

han costat 2.400.000 euros, més o manco. I per tant, ara tenim

la potestat i la llibertat de repartir aquesta quota dins la nostra

comunitat, cosa que ens confirma que anàrem bé, perquè la

pròxima retirada aquí no ens tocarà res. Aquí no ens tocarà res

perquè a l’hora de repartir, que nosaltres no tenim res a dir que

sigui el Govern que compri aquesta quota, només faltaria, però

sí tenim a dir a l’hora de repartir aquest Govern; a l’hora de

repartir la quota a veure com ho fa. I de la manera com se’ns va

dir que es faria i de la manera que es farà, maldament haguem

fet alAlegacions a tots els decrets o a tots els esborranys de

decrets que s’han fet fins ara, es contempla per part del Govern

que ajudaran de 0 a 177.000 quilos, i de 177.000 quilos hi ha

un altre tram que arriba -a veure si ho trob- fins a 250.000

quilos. Per tant, les nostres ramaderies estan per davall això. I

què diuen? Que el 30% del que tenguin per repartir ho

repartiran a les ramaderies de més de 250.000 quilos, però amb

un afegit, que en aquests dos trams que tenen hi ha una part que

la compres i l’altra que te la regala el propi ministeri; però quan

passam dels 250.000 quilos aquest 30%, si en sobra per regalar,

la regalaran, i si no en sobra no en tendran.

Per tant, crec que sortim molt perjudicats d’aquest

repartiment que faran; no del que hem de fer nosaltres,

nosaltres tenim 3 milions de quilos per repartir, però de

l’abandonament d’ara en sortirem molt perjudicats. I per tant el

que demanam és que ens tenguin en compte, que aixequin les

franges, però tal i com ha sortit aquest decret doncs no se’ns ha

escoltat. Si poguéssim tornar fer això de l’any passat, ho

tornaríem fer, Sr. Diputat, tornaríem comprar la quota perquè

la nostra quota no se n’anàs fora. Així que, després de la

sectorial i després de treure aquest decret, encara estam més

convençuts que ho férem bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat, si vol fer ús

d’un torn de rèplica, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, com que llavors encara tenc una altra

pregunta, només utilitzaré aquest temps de rèplica per fer-li un

comentari. Vostè, des de la seva posició liberal, extremadament

liberal en allò econòmic, crec jo, ha repetit una qüestió que ja

va dir en el seu moment quan li vaig fer altres preguntes, que

diu que qui vulgui retirar-se es retirarà, i jo crec que això és

evident, ningú pot obligar a un que vol retirar-se ningú no el

pot obligar. Però jo crec que aquest no és el plantejament, jo

crec que el plantejament és perquè tanta gent opta per retirar-

se; perquè no es donen les condicions o no es fa el que s’ha de

fer perquè l’opció de retirar-se fos una opció minoritària?

Jo crec que no, l’administració no ha de ser simple

espectadora i dir bé, hi ha gent que es vol retirar; jo crec que

s’ha de tractar d’actuar sobre les causes i s’ha de tractar

aconseguir que les retirades siguin les menys possibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la

paraula l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Miri, vostè ho ha dit i jo ho torn

repetir: tanmateix es retira qui es vol retirar. I quan dic això és

perquè des de l’abril del 99 al març del 2003 passà de 562

explotacions a 375. Per tant, en els anys que vostès governaren

s’abandonaren 187 explotacions, quasi 47 cada any, per tant les

mesures tampoc no degueren ser molt bones. Crec que tenien

les mateixes ganes o el mateix sentiment que no es retiràs

aquesta gent, però contra la voluntat de les persones ningú hi

pot fer res. I aquí hi ha una dada que no diu per si sol, el que

hem de fer és conservar la capacitat de produir, això és el que

hem de fer, conservar la capacitat de produir, i l’abandó que ara

s’ha fet ha suposat el 3,3 damunt el muntant del que tenim

assignat aquí o que tenim com a quota.

Per tant, jo crec que si som capaços de mantenir les quotes

aquí qualcú les emprarà, es tornaran per ventura més grosses

les explotacions i aturar qui se’n vulgui anar no ho farem

nosaltres ni vostès quan governaren tampoc no ho feren.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3458/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a quotes del sector lacti.

Per formular la pregunta RGE núm. 3458/05, relativa a

quotes del sector lacti, intervé el diputat Sr. Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, autor

de la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Simplement volia saber el que diu

l’anunciat d’aquesta mateixa pregunta; és: quines

conseqüències pot tenir per al sector lacti de les illes el fet que

totes les quotes, com s’informava aquí, abandonades, passin a

ser reserva nacional sobre la que hi havia discrepàncies entre la

conselleria, el Govern i el Ministeri?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera

d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Doncs miri, les conseqüències que

pot tenir el sector lacti de les Illes Balears en el fet que totes les

quotes abandonades passin a la reserva nacional, són que les

quotes abandonades passin en qualsevol circumstància a la

reserva nacional i per aquest mateix motiu doncs fins ara el

80% es repartia mitjançant la convocatòria d’un fons nacional

al període següent de la retirada, per acord de la conferència

sectorial, als productors de cada comunitat que procedís

aquesta quota.

La comunitat autònoma s’havia de moure en el repartiment

dins els criteris d’assignació fixat pel Reial Decret 347/2003.

La limitació principal era que a cada ordre de convocatòria de

fons es fixava la quantitat màxima de quota individual a partir

de la qual no es podia accedir a aquest fons; la qual cosa

rondava els 400.000 quilos. I per cada quilo de fons que el

productor pagava se n’hi assignava un de gratuït de la reserva

nacional.

Aquest esquema s’ha romput ara, la proposta que hi ha ara

és que el ministeri, per reial decret ha aturat el mercat lliure de

quotes, limitant el període per poder fer aquestes transaccions

a vuit dies; la qual cosa ha donat lloc a una inseguretat i ha

provocat un baix preu en la venda de llet, en la venda lliure.

Preveu repartir en un mateix període la quota abandonada

mitjançant uns fons nacionals amb criteris únicament nacionals,

no tendrà en compte la retirada de cada comunitat, serà una

retirada a nivell nacional. I a la conferència sectorial de dia 18

es va fixar un darrer termini per presentar alAlegacions, que ja

ho he dit, hem presentat alAlegacions a aquest reial decret, que

no s’han tengut en compte per a res.

Jo li puc dir, Sr. Ramon, que hem fet tot el possible perquè

poguéssim tornar repartir la nostra retirada dins la nostra

comunitat. I per tant, feim feina en aquesta direcció; crec que

en aquest pròxim repartiment no sortiran afavorits els nostres

ramaders, per les explicacions que ja li he donat ara quant al

volum de 0 a 177.000 quilos, fins a 250.000, i que les nostres

explotacions estan per damunt això. És ver que la ministra va

dir que les valoracions o les ponderacions afegiria un punt a la

insularitat; en poden afegir 200 de punts, ja no hi entram; per

tant, ens podem posar els punts que vulguin a la insularitat

perquè nosaltres ja no entram pel volum de les nostres

ramaderies. Per tant, això és el que hi ha, i és d’això que ens

queixam i és amb això que volem fer feina i que ens tenguin en

compte i que ens tornin repartir la nostra quota dins la nostra

comunitat, la mateixa que deixam. I si ens toca 1 litre comprat

i un 1 litre regalat, que ens ho donin que és nostre, que és dels

nostres ramaders, no demanam res que no sigui nostre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pot fer ús de la paraula per

a un torn de rèplica, Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Ha fet una llarga explicació, bastant

tècnica, i jo destacaria del que ha dit, diu que els nostres

ramaders no sortiran afavorits. Jo torn a insistir amb la meva

pregunta, sabent que no me pot donar una resposta exacta, no

li deman una resposta exacta; però la meva pregunta era quines

conseqüències creu que pot haver-hi per al sector lacti de les

illes davant la nova situació, què és el que pot passar de

diferent en el futur?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per torn de contrarèplica, té la

paraula Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Les conseqüències que hi pot haver és una mancança de què

tornin cap a la nostra comunitat la retirada que pugui haver-hi

enguany. Jo el que sí li puc dir és que des d’aquesta comunitat

i des de la conselleria que jo represent farem tot el que faci

falta i tot el que sigui possible perquè els nostres ramaders

puguin recuperar aquesta quota. Com? Ho estam estudiant, ho

estam mirant, a veure de quina manera aquesta quota pot tornar

revertir a les nostres illes.

Voluntat del Govern? No n’hi ha cap ni una, repartir-la a les

comunitats amb les ramaderies molt més petites. Per què?

Cadascú que pensi el que ha de pensar, jo crec que és per

afavorir algunes comunitats que es veuen tal vegada més afins

a les idees del Govern central. Però bé, la nostra feina és ajudar

als nostres ramaders i si hi ha una petita fissura per poder

passar i ajudar aquests ramaders, no dubti que així com

compràrem 3 milions de quilos la passada retirada i ens han

costat 2 milions i mig d’euros -que això no hi ha dret, que

tornem afegir 2 milions d’euros allà on el propi Govern ens ho

havia de donar-, els tornarem cercar i els tornarem pagar

perquè els nostres ramaders no tenguin aquestes conseqüències

negatives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II. Compareixença RGE núm. 3040/05, solAlicitada per

cinc diputats membres de la Comissió d'Economia,

pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble.

Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre

el conflicte entre pescadors i peixaters per la primera venda

de peix a la Llotja.

A continuació, passam al segon i darrer punt de l’ordre del

dia d’avui, consistent a la compareixença RGE núm. 3040/05,

presentada per cinc diputats membres de la Comissió

d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista,

mitjançant la qual solAliciten la compareixença urgent de la

consellera d’Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre el

conflicte entre pescadors i peixaters per a la primera venda de

peix a la Llotja.

Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Doncs, referent a aquesta pregunta

que se’m fa o aquesta explicació que es demana, doncs he de

dir que en aquests moments no hi ha cap conflicte amb els

pescadors, hi va haver un conflicte a un moment donat, que

varen ser uns senyors, els pescadors tenen un producte i hi ha

uns altres senyors que compren aquest producte, i hi va haver

un moment determinat que entre ells no es varen entendre. Això

va passar. S’han posat d’acord i es donaren dos mesos de treva

per llimar o per assentar unes bases perquè això no torni passar;

estan encara dins aquest període de dos mesos i jo, de moment,

doncs han seguit la vida normal i la manera normal de

comercialitzar el peix en aquests moments a la Llonja entre

venedors i compradors.

Per tant, en aquest moment no hi ha cap conflicte dins el

món de la pesca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara, procedeix la suspensió

de la sessió per un temps màxim de 45 minuts. Si hi ha acord

dels portaveus continuaríem, Sra. Consellera.

Pel Grup Parlamentari Socialista, intervé el diputat Sr.

Vicent Tur i Torres. Té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari

Socialista, qui va demanar la seva compareixença perquè

explicàs el que ha passat entorn del conflicte entre els

pescadors i els majoristes o compradors de peix en primera

venda, quan demanàvem la compareixença preteníem això, que

vostè explicàs amb detall quin ha estat el problema, com s’ha

resolt fins avui i què preveu vostè per al futur, no que

simplement ens digués que no hi ha conflicte; perquè,

d’entrada, li he de dir que discrepam. En qualsevol cas, en

primer lloc, dir que és veritat que pel que representa la

tramitació parlamentària ha passat molt de temps des que el

Grup Parlamentari Socialista va demanar la seva

compareixença perquè explicàs realment el que ha passat, el

que està passant i el que passarà, no perquè simplement es

limitàs a dir que no hi ha conflicte, insistesc en això; i vam

demanar la compareixença perquè el conflicte en el seu

moment, a pesar que vostè ha comparegut avui, hi ha raons de

tramitació, hi ha d’altres raons que van fer que vostè retiràs o

suspengués, fa uns dies, quan estava prevista la compareixença,

però en qualsevol cas, sí que és ver que el Grup Parlamentari

Socialista va demanar la seva compareixença quan el conflicte

duia quinze dies. I és més, en aquell moment s’estava agreujant

i enteníem nosaltres, i seguim pensant, que s’estava agreujant,

entre d’altres coses, per una banda, per les declaracions que va

fer vostè mateixa, que en un dels casos va fer encendre més el

foc encara, i per altra que això ho combinava amb altres

declaracions que deien que el Govern no pensava intervenir.

Per tant, crèiem en aquell moment que la situació era greu,

era preocupant, s’estava agreujant i per això vam demanar la

compareixença. I en qualsevol cas insistim que el conflicte, per

una banda, hi ha estat; segueix sent-hi i hem d’estar vigilants,

i és el que li volem exigir des del Grup Parlamentari Socialista,

perquè no es reprodueixi en el futur, perquè se’ns dubte aquest

conflicte té un passat, un passat que va més enllà de dia 22 de

març, quan es van encalentir els ànims i va aflorar; té un

present que és, com ha dit vostè, d’estand by, i sobretot té un

futur. I vostè ho sap i per tant convé que analitzem amb
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profunditat el problema, tenguem clara quina és la situació, per

poder evitar que es reprodueixi el problema en el futur.

Perquè, fent breument un poc d’història, el conflicte, com

dic, arranca d’abans del 22 de març, però el 22 de març és quan

es posa de manifest, i el dia 5 d’abril és quan vostè intervé,

perquè fins llavors havia estat de vacances, en el conflicte; però

més que mitjançar i apaivagar i cercar solucions, el que fa és

agreujar el problema, com li deia, amb les seves declaracions.

I després amaga la seva inoperància o incompetència darrera

les manifestacions que el Govern no intervendrà en un conflicte

que és privat.

Vostè sap que és precisament en aquest moment quan, cinc

dies després que vostè intervengui, quan se li resol el problema

i la deixen a vostè que es faci la foto el dilluns, 11, me sembla

que és. I això vostè ho sap que va anar així. I per això li vam

dir en aquell moment que el problema s’havia resolt a pesar de

vostè; el problema li van resoldre des de fora.

D’entrada, també li he de dir Sra. Consellera, que va

sorprendre el sector que l’administració no intervingués davant

un problema com aquest, no sé si es pot dir si és que estaven

mal acostumats del suport que tenien de governs anteriors o de

l’administració anterior; en qualsevol cas sí que entenem, i així

ho entén la mateixa Unió Europea, i ens va sorprendre a tots,

com dic al mateix sector, que no ho entengués així vostè o el

seu govern, perquè, com vostè sap i com ja s’ha dit abans, el

sector primari se’l considera un sector estratègic i que per tant

sabem que s’ha d’acudir en auxili a cada moment. I això és el

que va sorprendre, com dic en aquell moment al sector.

Per tant, per anar centrant un poc el problema, Sra.

Consellera, vostè creu que el problema de fons és la barrera que

al final sembla que es va resoldre substituint-la per una cinta

que està en el mateix lloc i que fa exactament la funció? Jo vull

creure que vostè és conscient que no i per això li preguntaríem

quin creu que és el vertader problema del conflicte? Per fer un

bon diagnòstic, per evitar que es reprodueixi el problema en el

futur.

Perquè, com molt bé dèiem, ara el problema està en estand

by, vostè ho ha dit, s’han donat una treva per establir mesures

de funcionament, per prendre en el futur noves mesures, i per

tant el primer que li hem de preguntar: vostè pot assegurar que

no es reproduirà el problema en el futur, que es prendran

aquestes mesures de funcionament i quan es prenguin les noves

mesures que s’han de prendre a favor del sector no es

reproduirà el problema?

S’està treballant en aquest moment ja en el reglament que

s’ha de tramitar a les normes de funcionament, del reglament de

funcionament, en té vostè coneixement? Hi participa el

Govern? Hi dóna suport institucional, ja sigui polític o ja sigui

tècnic?

Sra. Consellera, com veu vostè el futur del sector? Quan

deim el futur del sector volem dir el futur més immediat, amb

aquest problema puntual que s’ha plantejat, però també el futur

a llarg termini del sector. És un sector, com tot el sector

primari, que té problemes importants, problemes de costs fixos

de producció, d’esgotament dels recursos, de comercialització.

Aquest sector va afrontar, en aquest cas concret que parlàvem

ara, una crisi molt greu, per la qual cosa crec que se’ls ha de

felicitar de com van saber-la afrontar, des de la unitat i amb

voluntat de sortir endavant. I per tant, no només se’ls ha de

felicitar sinó que se’ls ha d’instar a continuar així, a continuar

amb la voluntat d’afrontar els problemes i de sortir endavant

des de la unitat i de la decisió, com van fer. Per això li

preguntam: té previstes mesures de suport per al futur, per a les

noves iniciatives que s’hauran d’emprendre, mesures que totes

elles o la majoria d’elles poden tenir ajudes de la mateixa Unió

Europea? Perquè, com li deia abans, el contrari del que va fer

vostè i el seu Govern, de no intervenir en el sector, de dir que

aquest era un problema entre un sector privat on no s’hi vol

intervenir, la Unió Europea entén el contrari, té línies d’ajut

específiques precisament per a la comercialització, entre

d’altres problemàtiques, del sector, un sector primari que, com

dèiem, se’l considera estratègic des de la mateixa Unió

Europea.

Per tant, com dic ja, té la Unió Europea línies d’ajudes per

a la comercialització, que necessiten el suport tècnic per

concretar aquestes mesures que s’han d’implantar i per això

entenem, en resum i en definitiva, que del que es tracta és de

tenir clara quina política es vol per al sector en el futur. És un

sector que té un problema, sobretot, d’esgotament dels

recursos; que, per tant, ha de deixar, la solució no és, s’ha de

deixar de cercar la solució per la via d’incrementar l’esforç

pesquer, el contrari, s’hauria de pensar a poder-lo reduir; però,

per suposat, s’ha de garantir la rendibilitat del sector. I per tant,

s’han de prendre mesures que garanteixin aquesta rendibilitat,

que garanteixin la continuïtat del sector, però que tenguin clar

on s’han de prendre, i és el que s’indica per la mateixa Unió

Europea, és una millora de la comercialització que valori més

el producte i que li doni més preu i més rendibilitat i no

continuar amb la política d’incrementar l’esforç pesquer, que

evidentment no s’hi pot continuar de cap manera.

En resum, Sra. Consellera, com veu el futur, amb aquest

conflicte puntual, però que té molt a veure amb el futur a curt

i a mig termini del sector; quines mesures pensa emprendre i si

ha pres nota dels errors comesos amb aquest conflicte puntual,

que crec que ja seria important que hagués servit per això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Esquerra

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que m’hauré de desdir

del que havia dit abans, jo abans li demanava que quan hi

hagués notícies importants comparegués aquí en el Parlament

per explicar-ho, però sincerament per l’explicació que ens ha

donat pens que no faria falta. Vostè ha vengut a dir que hi havia

hagut un conflicte entre dos sectors privats i que ara ja no hi és

i ja està; i que hi ha una treva, ha dit vostè, i el Sr. Vicent Tur

ho diu com a estat d’estand by. Home, jo, sincerament, si això

és tot el que ha d’explicar, doncs tal vegada no, vull dir, per

això no en demanaríem de compareixences.
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Jo pens que un conflicte que ha enfrontat de manera bastant

violenta els pescadors i els peixaters; que ha deixat sense

subministrament de peix fresc la població uns dies, home,

qualque actuació mereixia per part de l’administració, jo crec

que els ciutadans no paguen els seus imposts perquè

l’administració estigui d’espectadora dels conflictes, jo crec

que es demana qualque tipus d’actuacions.

Ara tenim una treva, si demà no s’entenen altra vegada i no

arriba el peix a la població, també l’actitud de l’administració

serà d’espectadora, de veure què passa? I si s’agreuja el

conflicte i és massa violent enviarem la policia i si hi ha ferits

enviarem ambulància o què? Jo crec que aquí sincerament

l’administració s’hauria hagut d’implicar una miqueta més i

hauria de fer anticipació, en el que sigui possible, dels

problemes. Jo crec que, com ha dit el Sr. Tur, alguns tenen fons

que venen de lluny i que s’ha de tractar d’actuar sobre els

problemes reals i prevenir els possibles conflictes. Jo m’apunt

a totes les preguntes que ha fet, però sincerament pensava que

a la seva primera intervenció ens hauria donat qualque

explicació més i qualque pista més. I en tot cas, també la

voluntat que, davant problemes dels sectors productius de les

nostres illes i un problema de consumidors i de

subministrament l’administració no pot dir, ah, ja ho arreglaran.

Crec que és una actitud poc raonable per part del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol i

Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo crec que amb la

brevíssima explicació ha entrat en una contradicció, perquè

textualment diu: no hi ha cap conflicte; i a continuació, afirma:

els sectors s’han donat dos mesos de treva. Una treva és un

lapsus de temps entre conflicte i conflicte, per tant hi ha un

conflicte latent en aquest moment, que esperem que es resolgui

i que no torni aflorar.

Jo personalment vaig viure una situació semblant amb

amenaces, amb tres o quatre amenaces de vaga per un o per

l’altre dels sectors implicats, o pels pescadors o pels

comerciants, i afortunadament no es va arribar a convocar cap

d’aquestes vagues, gràcies a una feina de moltes hores

d’intermediació i de diàleg, que va fructificar amb un consens,

bàsicament en torn a la cinta i a les reformes fetes a la Llonja,

que vostè va culminar; però també gràcies, a una feina feta per

prestigiar el peix fresc, el peix de les Illes Balears i que en

aquest moment jo pens que si es torna a reproduir el conflicte

es posarà en perill aquesta feina. Me referesc a la identificació

del producte, el dia de pesca, el nom de la barca que va a

pescar el producte, de tal manera que el consumidor veu a

l’etiqueta, garantida pels inspectors de la conselleria, que aquell

és un producte fresc i que és un producte pescat a les aigües de

les Illes Balears; que això es va reforçar amb una campanya per

promocionar el peix fresc: peix que bota, li dèiem; amb una

inversió molt important a tots els mercats de Palma per

modernitzar les distintes peixateries, que això a la vegada va

servir d’atractiu per a tot el comerç. És a dir, me contava el

president d’un dels mercats que el primer mes després d’haver

inaugurat la reforma de la peixateria, les vendes a tot el mercat

havien augmentat un 20%.

Per tant, ens trobam amb una qüestió de vital importància

per als pescadors, naturalment, però també per als comerciants,

i no només per als comerciants del peix, sinó per als

comerciants en general. Bé, jo admet que les dificultats de

resoldre aquest problema, sobretot quan damunt els pescadors,

a part que hi ha una competència brutal, que venen barques de

fora i sobreexploten les pesqueres, hi ha un tema que té una

repercussió sobre els costs finals que és la carestia del

carburant, que s’ha disparat el preu i s’està disparant. Bé, tot

això provoca nervis dins el sector i una situació de nervis

dificulta la trobada de solucions.

(Es produeixen talls de veu en el micròfon)

Deuen acabar la pila. Bé, per tant, els consells són molt

bons de donar, ara jo, personalment, pens que negar el conflicte

no arregla el problema i pens que haurà d’estar vostè i el seu

equip, no només vostè i el seu equip, sinó també el de la

Conselleria de Comerç i la Direcció General de Comerç hauran

d’estar molt damunt perquè no es tiri per la borda tota una feina

feta, molt positiva, que havia beneficiat els dos sectors i havia

beneficiat els consumidors. Aleshores, esper que a la segona

intervenció vostè adquireixi un compromís de dedicar moltes

hores, que n’hi haurà de dedicar moltes, a intentar resoldre

aquest problema i en definitiva posar tots els recursos

necessaris damunt la taula per evitar que es torni reproduir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,

intervé el diputat Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només dir que

pensam que la intervenció de la conselleria ha estat

importantíssima a l’hora de poder arribar a aquest consens, a

aquest téntol a què s’ha arribat, i aquí s’ha dit, Sra. Consellera,

això és un téntol i a partir d’ara potser, que és allà on vostè i els

seus colAlaboradors, la seva conselleria haurà de lluitar i haurà

de fer més esforç perquè les dues parts puguin consensuar, amb

l’ajuda de la conselleria, aquest reglament que em sembla s’ha

anomenat de funcionament dins la Llonja.

Jo, per tant, en nom del Grup del Partit Popular, l’encoratj

que segueixin en aquesta línia, perquè és un sector

importantíssim el sector dels pescadors, que necessita tota

l’ajuda i tota la colAlaboració del Govern i de la seva conselleria

i no tenc cap dubte que així serà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula l’Hble.

Consellera d’Agricultura i Pesca, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Contestant les intervencions dels

senyors diputats, doncs feim feina en aquest tema, feim feina en

el reglament que ha de desenvolupar la manera d’actuar per

part dels compradors i per part dels venedors. Es fa feina quant

a ajudar els pescadors que l’organització de productors que

tenen, que és OP Mallorca Mar, sigui forta perquè puguin

treure uns bons preus del peix que ells produeixen i es fa feina

en el tema de tenir tot l’etiquetatge totalment cobert i complet

quan arribi el peix a les pedres del mercat, que és el que

realment hem de fer. Per tant, no hem deixat la cosa de banda.

En aquests moments la pròpia organització, l’OP dels

pescadors estan en plenes eleccions per elegir una directiva

nova. I us vull dir que dedicam moltes hores, el director general

està molt amb ells per ajudar-los a dur tot el tema endavant. I

per altra banda, amb el tema de tenir controlats els dies de

sortides de barques, tot aquest tema hi feim una feina diària i no

deixam aquesta gent de la mar, perquè els hem d’ajudar, ho

tenim assumit i així ha de ser.

El Sr. Tur me diu a veure què passarà? Procurarem que no

torni passar pus el que va passar, però de tota manera, quan

dues persones es volen barallar, i agaf per part del Sr. Sampol

que és bo donar consells, però que quan dues persones es volen

barallar de vegades difícilment les pots fer seure i que escoltin;

va arribar un moment que hi va haver necessitat d’escoltar-se,

perquè la cosa ja havia arribat massa enfora, però en cap

moment vàrem tenir el sector tot sol que es barallàs; hi va haver

sempre gent de la conselleria que va ser a una banda i a l’altra

per mirar d’atracar postures.

Per tant, feim feina en aquesta línia, anem a veure si podem

dur a terme aquest reglament que ha de ser el que serà

l’instrument per poder fer feina sense aquests espants. I per

altra banda, al Sr. Tur li vull dir que en el mateix moment que

passava aquest tema aquí, a Balears, passava un tema similar a

Catalunya amb el tema de la llet, es varen bloquejar totes les

centrals lleteres, es tirà la llet enmig del carrer i el conseller de

Catalunya, que és del seu partit, Sr. Tur, va sortir i va dir que

ell en cap moment mai no entrarà en aquests conflictes, són uns

senyors que produeixen un gènere i uns altres que ho compren,

i els que s’han de posar d’acord són ells dos. I de fet, quan ens

mostraren la taula de negociació, que sí que me vaig preocupar

de veure si hi havia el conseller allà assegut, doncs no hi va ser,

es varen arreglar els uns i els altres; i amb això no vull dir que

nosaltres haguem de deixar els nostres pescadors ni els nostres

comerciants, o sigui, els compradors, en aquesta aventura, com

es va fer a Barcelona -que de passada va sortir bé, li vull dir

que va sortir bé, va anar bé, s’entengueren.

Jo esper donar una mà als pescadors, tota l’ajuda que faci

falta al sector dels pescadors perquè puguin dur endavant

aquest reglament i per altra banda que es reforci l’OP que

tenen, que és el seu instrument, que estiguin units tots junts, i

amb l’organització de productors que tenen serà la manera de

fer-se forts i que es facin respectar davant el mercat i davant el

seu gènere perquè tengui un bon preu, perquè es pugui defensar

millor.

No sé si els he contestat, però això és el que hi ha.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, que ha intervengut per

contestar els grups. I ara sí, en torn de rèplica, té la paraula, pel

Grup Parlamentari Socialista, el diputat Sr. Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. Consellera. A veure com dir-li per dir-ho

amb els termes que pertoca des del punt de vista parlamentari

i de les normes de comportament parlamentari, però a la vegada

dir-ho clar. Me qued molt preocupat per la seva actitud i ara li

diré per què, però és que ja d’entrada me qued molt preocupat

veient la diferència d’actitud entre el mateix Grup Popular, que

li dóna suport, i la del Govern. Quan veig que vostè segueix

tirant pilotes fora, sense entendre ni voler entendre quin és el

problema, me qued preocupat quan veig que almanco des del

Grup Parlamentari Popular es fa, primer, una anàlisi més

realista i després se l’acaba instant que intervengui, que

gestioni, que governi, que per açò és la consellera. Quan el

portaveu del Grup Parlamentari Popular diu que en aquest

moment hi va haver una mediació de la conselleria -que sabem

que no és així, però és igual- per aconseguir un consens per

arribar a aquest téntol, és una anàlisi correcta; es va aconseguir

un consens per a un téntol, però exactament això i res més. I

per tant el problema és allà. I vostè sembla que no vol

reconèixer ni que hi hagi problema, com ha fet amb la primera

intervenció i continua ara.

Quan me preocupa veure la diferència d’actitud, quan el

mateix Grup Popular fa, primer, una anàlisi més realista, més

conscient del problema, més responsable i en definitiva l’insta

a vostè que intervingui per l’acord amb les dues parts, però un

acord amb les dues parts que, evidentment, amb una bona

anàlisi és evident que avui no hi és. I que, per poc que

coneguem el sector, i vull creure que vostè el coneix més que

jo, perquè vostè és la consellera i és la responsable, sap que el

conflicte és latent, que seguirà havent-hi problemes i que s’ha

de prendre seriosament, però no insisteix, no per aquest

problema puntual que es va plantejar i que ara està en un téntol,

com dèiem, de la comercialització o de la barrera -per això li

preguntava si creia que la barrera era el fons del problema, que

és evident que no-, me preocupa perquè té molt a veure amb tot

això, el futur a curt i a mig termini del sector. El futur del sector

a curt i a mig termini passa, sobretot, per una bona

comercialització i valoració del seu producte i per tant aquí és

on m’agradaria veure-la decididament emprenent mesures de

suport al sector i és el que no veim.

Me preocupa quan segueix mantenint la mateixa actitud que

deia abans, és que quan dues persones es volen barallar es

barallen, deia abans, quan parlàvem de la llet a les preguntes

del senyor Ramon, és que quan un vol abandonar abandona i no

es pot fer res. Evidentment, som a un lliure mercat i som a un

Estat de dret lliure i cadascú té la llibertat, dins les regles de

joc, de fer el que cregui que ha de fer, però això ho pot dir un

ciutadà, però això no ho pot dir un conseller d’un govern,
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especialment un conseller responsable del sector primari del

Govern de les Illes Balears, vull fer molta incidència en això,

un conseller responsable del sector primari, i supòs que no fa

falta explicar perquè.

Fa el que fa sempre: treu un exemple de Catalunya. A mi

Catalunya em queda enfora, però en qualsevol cas sí que he

d’aprofitar per recordar-li que aquest conflicte a Catalunya es

va plantejar perquè hi havia una amenaça de les empreses

transformadores i comercialitzadores de la llet d’abaixar el preu

en origen quan encara quedava 4 pessetes per damunt del que

es paga avui a Balears, i es va generar el conflicte que es va

generar, i mentrestant, seguint aquest exemple de la llet, que a

Balears encara estam pitjor, vostè es limita, com vèiem abans

i com veim ara amb el tema del conflicte entre els pescadors i

els comercialitzadors del peix, a mirar cap a una altra banda.

Ha mirat si a Catalunya fan o no fan, ha mirat cap al

ministeri...; home, jo no sé si el conflicte entre vostè i el

ministeri li pot anar bé, a vostè, perquè així aprofita per

distreure l’atenció repetint contínuament allò de “és que el cost

de la insularitat...”, i mentre discutim el cost de la insularitat, sí

o no, idò potser la gent, el sector està distret d’altres problemes

més importants, però en qualsevol cas el que li he de dir és que

no sé si li anirà bé, a vostè, aquest conflicte, però li puc

assegurar que al sector no.

Jo crec que, com l’hem instada tots els grups, també el Grup

Parlamentari Popular, vostè el que hauria de fer és treballar

perquè vagi bé al sector i prendre mesures d’acord amb el

ministeri, en colAlaboració amb el ministeri, des de la Unió

Europea li insistesc que hi ha línies de suport, per tant prendre

mesures de suport a aquest sector primari, sigui el de la pesca,

sigui el de l’agricultura, que com dèiem abans tots consideram

estratègic començant per la mateixa Unió Europea, que té molts

de problemes i que ens preocupa que en les seves mans veim

que aquests problemes s’estan agreujant i que no s’acabi

enterrant el sector.

Per tant jo li havia plantejat qüestions com..., o sigui,

entenia que amb el seu diagnòstic si el problema era la barrera

famosa o no, amb allò de la comercialització del peix, allò de

la llotja, si s’està treballant en la redacció del reglament, si hi

participa, si els dóna suport o no, si pensa prendre algunes

mesures de suport a la comercialització del peix, si ha pres nota

dels errors i ha rectificat o pensa rectificar, i encara les

preguntes continuen enlaire.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el diputat Sr. Miquel

Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Moltes gràcies i molt breument perquè ja

no tenc esperances de trobar aclariments. A mi m’hauria

agradat que s’hagués fet per part de la consellera una anàlisi de

la situació, de quins eren els problemes de base que hi podia

haver, del perquè els esdeveniments es produïren de la manera

que es produïren, de les previsions de cara al futur, de tractar

d’evitar-ho, no volia cap seguretat, però tractar que es

repetissin en el futur.

Però la Sra. Consellera ha dit avui dues frases lapidàries:

una, que si un ramader vol abandonar la seva explotació

l’abandonarà i, l’altra, que si els pescadors i els peixaters es

volen barallar es barallaran, amb un fatalisme i una posició,

com deia abans, d’espectadora. La que no he escoltat però que

també podria haver dit és que “si Déu ho vol la cosa anirà bé i

s’arreglarà”, perquè pareix que aquesta és la posició, aquesta

frase popular de “si Déu ho vol la cosa anirà bé”. Clar, el

problema que jo tenc és que a més no som creient i aquesta

posició de “si Déu ho vol s’arreglarà”, que està mentalment

aquí i que no s’actua i deixar fer, idò no em pareix una solució.

Ara, no tenc moltes esperances que s’arribi a explicar

exactament què hi ha darrere tot aquest conflicte i quines són

les actuacions que se volen dur a terme des del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista intervé el diputat senyor...

(Interrupció de l’enregistrament)

Jo crec que és un tema dels micròfons, no és un tema dels

diputats.

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula

l’Hble. Consellera de... Ah, perdó, disculpi el representant del

Grup Parlamentari Popular. En torn de rèplica té la paraula, pel

Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Li he de dir, Sr. President, que no

anava malament perquè jo no pensava intervenir en aquest

segon torn ni a la contrarèplica, però em veig obligat a

intervenir i a dir al Sr. Tur, del PSOE, que no interpreti les

meves paraules, que a més no les malinterpreti, i he de pensar

que aquesta interpretació que fa a més la fa d’una manera

intencionada. Miri, no hi ha discrepàncies entre el Govern i

entre el grup parlamentari. Jo em reiter en el que he dit, i el que

he dit queda reflectit en el Diari de Sessions. A més em reiter

en les paraules que he dit.

Jo, per tant, Sra. Consellera, crec que la importància de la

conselleria per arribar a aquest téntol, valgui la redundància, ha

estat molt important, és a dir ,que la feina que ha fet la

conselleria ha estat importantíssima per arribar a aquest téntol,

i em reiter i dic una vegada més que a partir d’aquests

moments, quan una vegada s’hagin resolt les eleccions dins els

peixaters, dins els pescadors, és un moment difícil, i em reiter

dient que anim la consellera i que he manifestat i manifest una

vegada més el meu convenciment que l’actuació de la

conselleria dins aquest conflicte serà efectiva, que serà una

participació bona; en definitiva, anim. No he instat en cap

moment el Govern, sinó que anim la consellera a continuar en

aquesta línia, que és el que he dit i reiter, perquè estic
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convençut que amb la importància que té aquest subsector la

intervenció del Govern serà efectiva, i així ho esper i ho reiter

una vegada més perquè quedi clar el nostre total acord amb la

política que du a terme la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Jo l’anim, idò, Sra. Consellera, a participar i que si és

possible, que estic convençut que així serà, es pugui arribar a

un consens per elaborar aquest reglament intern. Gràcies, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En contrarèplica té la paraula

l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo després de tot el que cada

grup ha exposat jo li diré que, dels problemes que veim, el

primer de tots és -i hi feim molta feina-, el primer problema que

té el sector és la desunió dins el sector pesquer, i per tant estam

fent molta feina perquè siguin capaços d’agrupar-se i de dur la

seva OP, la seva organització de productors endavant, per així

no deixar davallar els preus del peix, com en aquests moments

ha passat.

També hem de dir que una de les coses i del desànim, i dels

nervis de què hem parlat aquí, idò també és la pujada brutal del

gasoil, i en això el Sr. Tur hi deu tenir qualque cosa a veure, o

qualque cosa a dir, o qualque cosa a comentar, que hi ha passat

per damunt, no n’ha parlat, d’aquest tema. 

Per tant això són tres temes que realment té el sector

nerviós. En això estam fent feina; per tant procuram unir tot el

sector, que sigui forta la seva organització de productors que és

l’OP Mallorca Mar, per així revalorar els preus del producte

que ells tenen, que és el peix d’aquí, de les nostres illes. I per

altra banda les solucions passen perquè aquesta organització de

productors pugui tenir una bona comercialització del peix:

adequar l’oferta a la demanda, que això és fer feina, adequar

l’oferta a la demanda per poder mantenir aquests preus al seu

punt òptim; i les campanyes de comercialització i amb el

consum del peix. Per tant estam fent unes campanyes i estam

programant unes campanyes per a la seva comercialització.

Per altra banda li he de dir que estam agafant totes les

ajudes que vénen de la Unió Europea, Sr. Tur, totes, totes, tant

ajudes per a comercialització com per a renovació de flota. Per

tant estam fent una feina, maldament li pesi, maldament trobi

que ho faig molt malament. El que sí em sap molt de greu, Sr.

Tur, és que els ciutadans de Balears, a un senyor amb unes

idees tan bones i jo essent tan dolenta, jo governi i vostè no.

Això no hauria d’estar permès, hauria de governar vostè i jo

seure no a la seva cadira, però a la cadira d’enfront, però això

no ho han volgut els ciutadans. Per tant continuaré ajudant el

sector primari en tot el que pugui i amb totes les ajudes que

venguin d’Europa i d’allà on venguin, i allà on hi hagi un tema

per resoldre nosaltres hi serem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui només queda agrair la presència de la consellera

d’Agricultura i Pesca.

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