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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió. En primer lloc, demanaria si hi ha
substitucions. Entenc que no se’n produeixen.

Compareixença RGE núm. 1836/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació de la conselleria.

Així, passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a la
compareixença RGE núm. 1836/07, de l’Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca, Sra. Mercè Amer i Riera, per tal
d’informar sobre les línies d’actuació de la conselleria.
Assisteix l’Hble. Sra. Mercè Amer, acompanyada dels següents
alts càrrecs: director general d’Agricultura, Sr. Antoni Perelló
i Roig; director general de Desenvolupament Rural, Francisco
Blasco i Querol; la directora general de Pesca, Patricia Arbona
i Sánchez; la Sra. María José Suasi i Amengual, gerent
d’IBABSA; Sra. Aina Calafat i Rogers, gerent de SEMILLA;
i Vicent Tur i Torres, cap de Gabinet.

Té la paraula la Sra. Consellera, Mercè Amer.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Voldria començar la meva intervenció en aquesta cambra, com
a consellera d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears, agraint als membres d’aquesta comissió d’Economia
la possibilitat d’exposar les línies mestres del meu departament
en aquests quatre anys.

Abans de començar vull recordar que el nostre sector es
estratègic, on tothom s’hi juga molt, per tant, no cal dir que són
necessàries, i les agrairé, les aportacions que tots puguem fer
també des del Parlament. Ja que aquesta és tasca meva i amb
aquesta línia vull començar a treballar des del principi: escoltar
i tenir ben present les aportacions del sector.

Tothom sap que el pes del sector primari de la nostra
economia és petit, això no és nou, representa prop de l’1% del
producte interior brut, ara bé, sempre s’ha considerat un sector
estratègic, i aquest govern ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

... social i cultural que representa la seva activitat,
especialment sobre el territori. Els agricultors, els ramaders i
els pescadors de les nostres illes gestionen més del 80% del
nostre territori, i aquest poc pes econòmic esdevé en la pràctica
una activitat fonamental. Sovint sentim a dir que el paisatge és
un valor afegit a la nostra destinació turística, de fet és un valor
indispensable sense el qual les Illes Balears no podrien oferir
un producte de qualitat; però no només els que ens visiten en
gaudeixen, també a nosaltres ens agrada veure certs indrets que
encara no s’han deixat perdre i que són indrets que continuen
vius. Idò bé, el paisatge, la terra, la mar la gestionen els nostres
agricultors, els nostres ramaders i els nostres pescadors. Ell han
conservat el nostre entorn amb una activitat econòmica
complicada, dura i sovint poc valorada.

La nostra tasca ha de ser, és, si bé no és complicada, i hem
de desenvolupar polítiques que permetin una viabilitat
econòmica per al sector. La pagesia i el sector pesquer
continuen vius i hem d’aconseguir que siguin competitius, i és
aquí, a la competitivitat, on hem de jugar més fort.

Deia que el nostre sector de vegades ha estat poc valorat,
fins i tot mal entès, i això s’ha d’acabar, hem d’establir un pla
d’acció contundent per retornar la dignitat als nostres pagesos
i pescadors; hem de fer entendre a la resta de la societat el valor
que aporten i el paper que juguen els homes i les dones del món
rural a favor de la sostenibilitat i l’equilibri territorial. Som
conscients també que hem de treballar per un sector que pateix
una problemàtica complexa i que hem heretat una situació de
desencant i desencís motivada per la manca de respostes i
suport del Govern, és necessari recuperar la confiança i la
ilAlusió amb mesures decidides de suport i de lideratge a la
solució dels problemes.

Recentment, el nostre sector ha partit les conseqüències
d’un temporal que ha afectat un nombre significatiu
d’explotacions amb pèrdues econòmiques importants, em
referesc al passat 4 d’octubre. Davant aquesta situació,
l’endemà mateix que el cap de fibló travessàs Mallorca, el
nostre departament va actuar amb contundència i rapidesa,
aquesta serà la nostra manera de fer davant aquestes situacions.
Aquell dia, com ahir mateix, ens vam posar en contacte
immediatament amb el sector per començar a fer una valoració
dels danys que havien sofert i vàrem valorar amb el Govern
obrir una línia d’ajudes als afectats, i des del primer dia hem
pogut retre compte a l’administració dels danys que han patit.

Fet aquest incís, vull dir que estic convençuda que és
imprescindible una bona colAlaboració i lleialtat institucional en
aquesta tasca que se’ns ha encomanat. Em referesc
especialment als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, que són els titulars de la competència en aquesta
matèria. Hem de mantenir amb ells una adequada coordinació
i cooperació, superant alhora anteriors etapes d’interferències
i confrontacions que tant han perjudicar el sector. Així mateix,
l’Estatut d’Autonomia estableix una nova situació, assigna com
a competències pròpies dels consells insulars les d’agricultura,
ramaderia i pesca, això ha de significar una revisió del marc
competencial a la transferència al Consell de Mallorca i una
nova lectura respecte dels consell de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. Ara bé, atesa la complexitat de la matèria, no n’hi
ha prou a transferir les competències, serà ben necessari fer un
esforç important de coordinació i consens amb els consells
insulars i el Govern.  

Dit això, si som aquí és per fer feina per al sector
agroalimentari i pesquer de les nostres illes. Ens hem marcat
uns objectius i ara és hora d’explicar com feim comptes arribar-
hi.

Volem un sector competitiu que continuï el que altres
continuaren abans i que recuperi l’autoestima i la dignitat i que
tengui reconeixement social que li pertoca. Cap aquí anam. Ser
competitius amb les actuals condicions del mercat implica
fonamentalment una cosa: que el producte dels nostres pagesos
i pescadors tengui un valor afegit que sigui reconegut pels
consumidors, per tots els consumidors. Hem apostat
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decididament i sense embuts per treure al mercat un producte
de qualitat, per fer-ho, vull fer un full de ruta que és ben clar,
què necessitam per a aquesta major qualitat, per fer un producte
de qualitat? Necessitam més investigació agroalimentària,
potenciar l’agricultura ecològica com a model de sostenibilitat,
formació i incentius per als joves que volen incorporar-se al
sector, control del producte des de l’explotació fins a la seva
comercialització; suport de marques amb denominació de
qualitat i promoció i valoració dels nostres productes. Si volem
qualitat, si volem aconseguir un producte diferent al mercat i
que el consumidor triï el nostre en lloc d’un altre, cal demostrar
que és ben diferent i millor. Per a això farem actuacions per
fomentar la traçabilitat i la seguretat alimentària com a nova
edició de la Guia de traçabilitat agrícola de les Illes Balears.

La continuïtat del sector, la qualitat dels seus productes i, al
cap i a la fi, la seva competitivitat depenen en bona mesura de
la capacitat que tenguem per impulsar innovació, recerca i,
sobretot també, per impulsar formació al sector. No podem
quedar enrera en aquesta qüestió, ja fa massa anys que som a la
cua, per tant aquest serà un eix fonamental de les nostres
actuacions. En aquest sentit i a través d’IBABSA volem
ampliar, reformar i dotar de tecnologia necessària els nostres
laboratoris i donar molta més importància a l’experimentació
agrària amb un impuls decidit al que és l’Institut de Recerca i
Formació Agrària i Pesquera, l’IRFAP, que fins ara ha fet una
gran tasca.

Per tot plegat, durem a terme tota una sèrie de programes
encaminats sempre a millorar la competitivitat del sector:
control de la producció bovina, del rendiment lleter, revisió de
les instalAlacions de munyiment i assessorament tècnic del
sector, anàlisi de la qualitat de la llet, millora genètica,
programa de producció ovina, caprina i porcina; programa de
races autòctones amb assessorament i sobretot també
divulgació; programa d’acreditació dels laboratoris perquè els
nostres pagesos i ramaders no hagin d’enviar les mostres per fer
analítiques a laboratoris de fora de la comunitat; divulgació,
formació i organització de subhastes i jornades i realització de
publicacions; participació en el Pla nacional d’investigació
científica; assaig amb varietats autòctones de vinya, ametller,
garrover o olivera; recuperació de diferents cultivats de pomera
i varietats autòctones, per exemple, de prunera; experimentació
en cultius hortícoles com patata, tomàtiga o meló per millorar
la gestió en el cultiu.

Com a exemple voldria afegir que hem finalitzat el
desenvolupament d’una pàgina web on es recullen totes les
dades de les quals disposa el servei d’informació de les
estacions agroclimàtiques, que permet als nostres pagesos
calcular millor la necessitat d’aigua per als seus cultius. En
relació amb això, val a dir que actualment a Menorca i a
Eivissa només disposen d’una estació agroambiental i les dades
de què disposen no són prou fiables. És per aquest motiu que
aquesta conselleria proposarà una instalAlació addicional a cada
illa.

Com en la recerca, també potenciarem i donarem molta més
importància a la formació del nostre sector, per a això
establirem un pla de formació en colAlaboració amb les
organitzacions professionals agràries, realitzant cursos a través
del nostre Institut de Recerca i Formació, les mateixes

organitzacions i les cooperatives. També la Universitat com
l’Escola de Capacitació Agrària han estat uns aliats claus per
formar professionals del sector, hem de continuar per aquesta
línia. ColAlaborarem amb la Universitat amb la intenció que els
alumnes d’enginyeria tècnica agrícola, que en un futur
s’incorporaran al sector, puguin fer seves les pràctiques o els
seus projectes de finals de carrera a explotacions agràries o a
empreses agroalimentàries o a les mateixes instalAlacions de la
conselleria.

Un sector competitiu i dinàmic necessita també dels joves,
que els joves s’hi incorporin. Ens trobam davant un sector que
ha perdut prou quota de mercat els darrers anys i que, en bona
part, per aquest motiu, ha decidit en alguns casos abandonar
l’activitat. En el departament doblarem durant aquesta
legislatura l’aportació econòmica a la prima d’incorporació de
joves. Però per tenir un sector dinàmic no n’hi ha prou a donar
ajudes, hem de fer esforços per engrescar i oferir una millor
qualitat de vida als que vénen i també als que se’n van. És a dir,
hem de treballar perquè la gent del camp visqui millor. Unes
explotacions modernes i de fàcil accés ajuden a fer més
competitiva cada explotació i contribueixen alhora a la seva
adaptació a les exigències i normatives dels nous temps. És en
aquest sentit que des de la conselleria destinarem uns recursos
a qüestions fonamentals com és la implantació de xarxes
d’electrificació rural, millora de camins rurals, però també
accés a noves tecnologies.

Vull incidir especialment en el foment de l’associacionisme,
necessari per dinamitzar un sector i aconseguir que sigui més
competitiu com a objectiu fonamental. S’impulsarà així un pla
del sector d’adequació del sector cooperatiu en colAlaboració
amb les cooperatives, i així es fomentarà des de les
cooperatives la concentració de l’activitat productiva. A més a
més, mitjançant convenis amb les organitzacions professionals
agràries divulgarem la necessitat que els nostres pagesos,
ramaders i pescadors contractin assegurances agràries per
garantir un mínim de producció en el sector, però també uns
mínims de rendes.

Moltes de les qüestions que hem tractat fina ara es podran
resoldre gràcies a l’aplicació del Pla de desenvolupament rural
2007-2013 que ja està admès a tràmit a la Unió Europea, a la
Comissió Europea, i que ha estat i serà un document de
referència a les Illes per a aquests propers sis anys. Hem
treballar de valent aquests mesos amb la conclusió d’aquestes
tasques de redacció d’aquest programa, un pla de
desenvolupament rural que suposarà uns ajuts de 174 milions
d’euros per poder fer front a tota una sèrie de mesures que
permetran al nostre sector donar una passa més cap al futur. Un
PDR que neix amb la intenció de donar una empenta al sector
amb diverses mesures, com per exemple incentivar la
incorporació de joves, fomentar la formació professional,
recerca i divulgació, modernitzar i millorar les explotacions i
infraestructures agràries, donar suport a la creació de noves
empreses, prioritzar la promoció agroalimentària, reforçar
mesures dirigides a la vigilància agroambiental i a la
conservació i desenvolupament del nostre patrimoni, com
també suport als grups líders. Bona part d’aquestes mesures
estan lligades al territori i l’aporta d’aquest govern per a la
defensa del territori és prou coneguda per tothom. 
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El departament que dirigesc també jugarà un paper
important en la protecció i vigilància de l’entorn, amb la
intenció d’aprofitar de forma sostenible i responsable els
nostres recursos naturals. Una agricultura, ramaderia i pesca
sostenibles passen també pel foment de la producció ecològica,
i aquí hi hem de ser i hi serem.

Parlar d’un canvi de model productiu, de recuperar hàbits
de consum mig perduts, de reeducar per a la salut i per al gust
són importants, i per això, si bé no podem intervenir en el
mercat, sí que podem jugar un paper molt important a la
promoció, als controls de qualitat, a les marques de qualitat que
diferenciïn els nostres productes i també a l’educació a les
escoles. Aquest és sens dubte un projecte ambiciós, però creim
que fonamental. Farem feina per impulsar un model de consum
lligat a l’entorn i a la realitat agrària i pesquera local, recordant
als consumidors la important contribució que el sector té a la
qualitat de vida que tenim. Un projecte que s’emmarca en un
gran concepte, la dieta mediterrània que serà un referent de les
nostres actuacions. Hem d’explicar als consumidors els
beneficis d’una dieta adequada, els hem de connectar, d’acostar
aquells que produeixen aquells aliments.

La nostra gastronomia tradicional, fonamentada en
productes locals i alhora emmarcada en la dieta mediterrània,
a més de ser patrimoni cultural, és un exemple de dieta
equilibrada i saludable. I és en aquest sentit que aquest
parlament ja ha aprovat una proposició no de llei per declarar
la dieta mediterrània patrimoni immaterial de la humanitat.
Això no quedarà just aquí, la feina comença ara i l’eina
principal sens dubte és l’educació. D’altra banda, si la nostra
aposta és donar preferència als productes tradicionals de les
Illes, és ben clar que no podrem prendre cap risc, i és en aquest
sentit que ens feim ressò de la proposició no de llei aprovada
també en aquesta cambra en declarar les Illes Balears lliures de
transgènics.

La sostenibilitat passa també per un canvi de model en l’ús
del nostre bé més preuat: l’aigua. Des de l’administració n’hem
de fomentar un ús responsable, hem de recuperar el cicle de
l’aigua. El territori, el medi ambient i el nostre sector ja fa
temps que es ressenten de la mala utilització d’aquest recurs
natural. La nostra aposta és molt forta en aquest sentit:
vetllarem per un ús responsable dels nostres recursos hídrics
afavorint un aprofitament cada cop més gros de les aigües
residuals. En relació amb les infraestructures de reguius, ens
encarregarem juntament amb el ministeri, de l’aplicació del
Plan Nacional de Regadíos amb aquest horitzó 2008 a les Illes
Balears per modernitzar i ampliar les xarxes de reg a les Illes
amb l’objectiu d’evitar vessaments d’aigües depurades a la mar
i poder així aconseguir-ne un ús agrícola. Aquesta conselleria
colAlaborarà també amb l’administració central i implicarà
també els ajuntaments per posar a la seva disposició els
terrenys on du a terme aquestes actuacions previstes al conveni
per implantar aquestes infraestructures necessàries per dur
aigües depurades fins als nostres camps. Tenint en compte que
els destinataris finals d’aquestes actuacions són els pagesos,
donarem també l’assessorament tècnic necessari a tots aquells
que vulguin constituir-se en comunitat de regants.

Una altra qüestió important que té també  a veure amb la
sostenibilitat és el tractament correcte dels animals morts. Fa

massa anys que no s’hi ha trobat cap solució i no podem passar
més temps incomplint normativa europea. Per això, ja hem fet
la primera passa per donar una sortida a la incineració
d’animals morts a Menorca, on en colAlaboració amb el
ministeri hem aconseguit a través d’ajuts a les assegurances
agràries que els pagesos puguin fer front a aquest tractament
sense haver de pagar cap taxa. Aquesta mesura, alhora que
suposa una solució per a aquesta qüestió, incentiva la
contractació d’assegurances. No cal dir que amb aquesta
mateixa idea treballarem també a Mallorca en la futura
incineradora per al tractament correcte dels animals morts.

Una altra de les grans apostes per a aquests quatre anys és
la producció animal que pateix, ja fa molts d’anys, problemes
estructurals que hem d’afrontar i volem trobar-nos amb la
pagesia i amb les seves explotacions, sobretot perquè no
continuïn aquell procés d’abandonament. La carn i la llet seran
uns dels productes estratègics i centrals de la nostra actuació,
per a això, hem començat ja a elaborar un pla de reestructuració
integral de la ramaderia, que implica actuacions a tots els
nivells del procés de producció i comercialització per millorar
la competitivitat del sector. A les explotacions intervendrem a
qüestions fonamentals com són la millora sanitària, la millora
genètica o la recerca mitjançant la reforma i ampliació de
laboratoris.

A través de la nostra participació a l’escorxador Carnilla,
millorarem l’especejament per tal d’oferir un producte més
ajustat a les demandes del consumidor. I finalment treballarem
per oferir també canals de comercialització més directes, és en
aquest sentit, tot i que la comercialització agroalimentària
depèn d’aquest lliure mercat, on l’administració apostarà
decididament per aquests productes carnis i oferir i potenciar
la imatge de diferenciació de qualitat d’aquest producte.

D’altra banda, val a dir que el Govern ja ha duit a terme
actuacions per tal de millorar el sector, la Conselleria
d’Agricultura i Pesca ha aconseguit, per primera vegada, reunir
la Mesa de la llet i en aquest moment negocia també la trobada
del sector porcí. No són tan sols gestos, això, ben al contrari,
són meses de diàleg, de feina, per aportar propostes que
permetin donar viabilitat i futur al sector. També la carn de les
Illes té una qualitat excelAlent, i això el mercat ho ha de
conèixer i reconèixer, tenim eines per donar al sector la
tranquilAlitat per poder garantir la sanitat i la seguretat
alimentària. Per això, és bàsic el suport de les associacions de
defensa sanitària, les denominades ADS, i ens comprometem
a potenciar i revisar el projecte de decret que les volia
modificar.

A través d’IBABSA potenciarem el nostre sector productiu
com a primer esglaó de la cadena alimentària, ajudarem a
implantar la traçabilitat alimentària i sobretot dissenyarem
també un model sanitari per a la nostra comunitat autònoma.
Però no només això, sinó que des d’avui farem passes per
materialitzar l’esforç que s’ha de fer en la radicació de les
principals malalties. Em referesc a brucelAlosi bovina,
brucelAlosi ovina i caprina, i iniciarem els tràmits per declarar
el nostre territori lliure de brucelAlosi i de la malaltia (...). A
part i en aquesta línia es desenvoluparan els plans següents:
vigilància de la influència aviar, seguiment sanitari del ramat
equí, continuació del programa de llengua blava, impulsarem
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i donarem suport a les agrupacions de defensa sanitària
ramadera, les ADS; medicaments veterinaris, control sanitari de
la qualitat de la producció de la llet; implantació del nou
sistema europeu de comunicació del moviment animal, el
denominat programa Traces.

Pel que fa als productes vegetals, fruites i hortalisses,
consideram clau millorar el control de la sanitat vegetal que
farem amb les associacions de defensa vegetal, les ADV,
donar-los recursos i potenciar-les. A banda, continuarem i
posarem en marxa noves actuacions, com són grups de treball
amb altres comunitats autònomes i que actualment el Ministeri
d’Agricultura i Pesca té en total 15 grups de treball en aquest
sentit, sobretot el de treball en grups fitosanitaris; millorarem
la web de sanitat vegetal on es pot trobar tot tipus d’informació
de plagues i malalties; edició del butlletí de sanitat vegetal i
gestió del laboratori de sanitat vegetal, que ja es venia fent;
registre d’associacions de defensa vegetal; registre oficial
d’establiments i serveis de plaguicides; inspeccions de
maquinària, les ITV de maquinària, de tractaments fitosanitaris
i control de residus vegetals; campanyes de lluita, prevenció de
plagues i malalties i elaboració de normativa en matèria de
sanitat vegetal; i impulsar també noves marques de qualitat a
productes vegetals, com poden ser la tomàtiga de ramellet o el
mateix meló eriçó.

Tornant al sector animal, no vull passar de llarg sense fer
una menció al sector equí, els criadors i propietaris de cavalls
de les Illes que fins ara han tirat endavant el sector, rebran
suport d’aquesta conselleria per regular la tinença dels llibres
genealògics, que és la qüestió que més interessa i que els
afecta. Aquesta tasca és objectiu per al foment i
desenvolupament del sector equí de les Illes Balears que es
durà a terme mitjançant les tasques de funcions administratives,
tècniques i de promoció.

No voldria acabar sense dedicar, evidentment, aquesta part
final del meu discurs, a la pesca, una activitat que sembla
allunyada de la pagesia, però beu, sense dubte, del mateix
esperit. Una professió que aquí, a les Illes, és bàsicament
artesanal, la majoria de pocs més de les 500 embarcacions que
integren la flota local, són d’arts menors, i a diferències d’altres
flotes peninsulars, només fan feina dins les aigües de les Illes
Balears. Parlam d’un sector també moderadament rendible, ja
que totes les captures, devers 4.000 tones anuals es
comercialitzen aquí i representen el segment de major qualitat
del mercat.

La pesca, però, arrossega alguns problemes, com
envelliment progressiu per falta d’incorporació de joves i la
dificultat també de diferenciar captures d’aquí amb les de fora,
ja que el sector està mancat de marques específiques per
identificar-les.

Aquest caràcter artesanal de la flota i el compromís dels
sectors implicats a favor de la sostenibilitat dels recursos
marins fa que els pesqueres de les Illes siguin de les millors
conservades de la Mediterrània, i per això els nostres esforços
han d’anar dirigits a mantenir aquesta situació. És a dir, es
tracta de fer compatible la protecció i el manteniment dels
recursos pesquers establint nivells d’extracció adequats a l’estat
dels recursos. Per això hem dissenyat unes línies d’actuació

basades en el codi de conducta de la FAO per a la pesca
responsable i hem tingut en compte els principals problemes i
necessitats del sector.

Destacaria entre els principals objectius conservar els
recursos marins i assegurar la sostenibilitat dels principals
caladors, millorar la comercialització de els captures i facilitar
la seva identificació per part del consumidor, fomentar la
formació pesquera i l’accés dels joves a la professió,
aconseguir la reestructuració de la flota i la millora de les
condicions de vida a la mar, garantir l’activitat pesquera i el
bon estat dels caladors serà la base de la nostra feina amb el
sector pesquer. Es duran a terme tota una sèrie de plans de
pesqueres tradicionals, professionals i recreatives, projectes
d’evolució d’espècies marines i reforç de les reserves marines
i repoblacions d’espècies.

Així mateix volem potenciar les feines del laboratori
d’investigació d’Andratx, especialment les relacionades amb la
recerca de noves espècies en temes d’aqüicultura però també en
la producció d’alevins per a repoblacions d’espècies en perill
d’extinció. Alhora millorarem i ampliarem les reserves marines
de les Illes Balears, i en aquest sentit m’agradaria destacar el
nou projecte que desenvolupam per crear una xarxa d’àrees
marines protegides, així com un calendari de visites guiades
fins aquestes reserves marines. 

Les relacions amb les confraries de pescadors, per una altra
banda, són fonamentals a l’hora de plantejar polítiques per al
sector, i la seva participació consideram que és de vital
importància per als projectes de diversificació de l’activitat que
es puguin anar plantejant. 

Un instrument també important per aconseguir aquests
objectius són els programes de l’IFOP fins a l’any 2007, aquest
instrument financer per a l’ordenació pesquera, i el FEP, que és
el nou programa europeu 2007-2013.

Dins l’IFOP què destacaríem? El projecte d’esculls
artificials, el sistema d’informació geogràfica i pesquera, la
continuació del seguiment i abalisament de les reserves i
diverses accions de promoció per incentivar el consum familiar
de peix. En el cas del fons d’ordenació vull recordar que a
partir d’ara serà la comunitat autònoma qui més recursos aporti,
prop del 50%; la resta quedarà repartida entre la Unió Europea
i el ministeri, a diferència de l’antic IFOP.

Per acabar, i vinculats als fons del programa FEP,
desenvoluparem projectes encaminats a millorar el medi marí,
el sistema de traçabilitat, i d’altres destinats a fer estudis de
tècnica de pesca més selectiva, i potenciar sobretot també la
formació, així com, com no podia ser d’altra manera,
campanyes educatives i de foment del consum de peix de les
Illes Balears.

La meva exposició és només un resum de la política agrària
i pesquera del meu departament. Tenim quatre anys per dur
endavant, per desenvolupar totes aquestes actuacions i moltes
més. En acabar aquesta legislatura podrem passar comptes,
però tenim una cosa clara: hem d’aconseguir, i ho hem de fer,
que els nostres pagesos, els nostres ramaders, els nostres
pescadors, puguin continuar essent-ho; que la seva activitat tota
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sigui competitiva, hem d’encaminar tots els nostres esforços
cap a aquí, cap a aquesta competitivitat. Hem d’incidir en un
nou model de consum i una modernització del sector agrari i
pesquer per adaptar-lo a aquestes noves exigències ambientals
i també sanitàries. I, sobretot, i això ho hem de tenir ben
present, hem de fer una política agrària i pesquera més
participativa, on totes les nostres actuacions tenguin en compte
l’opinió del sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans hi ha hagut una
omissió involuntària, i és també l’assistència del secretari
general tècnic de la conselleria, Fernando Pozuelo. Ho dic als
efectes de...

Procedeix ara la suspensió per un període, si els pareix bé,
de 10 minuts, que ha estat solAlicitat pel Grup Popular. Per tant
a les 13,15 recomençarem la sessió, si ho troben bé.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió, si els pareix bé, a les senyores i als
senyors diputats, i per formular les seves intervencions de
menor a major, té la paraula la portaveu del Grup Mixt.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda a la consellera d’Agricultura i a tots els alts càrrecs
que us acompanyen.

Estam d’acord, en primer lloc, amb el fet que la conselleria
que presidiu és una conselleria que té unes certes dificultats. És
cert que necessita de campanyes, diríem, de màrqueting, de
millorar la imatge d’aquest sector. Som conscients que vivim
en una societat que està articulada bàsicament al voltant del
sector de serveis, com també ocorre d’altra manera a tota la
gran part d’aquest món desenvolupat, i que per tant
l’agricultura ha deixat de ser un sector econòmic important i
que per tant és un percentatge molt minso el de la gent de la
nostra comunitat que s’hi dedicat. 

Per tant, d’aquell cultiu, d’aquella agricultura de
subsistència que teníem abans, hem passat a ser una agricultura
que afecta a altres sectors avui en dia. Tenim el sector de
turisme que, òbviament, és un dels sectors en què incideix
aquesta conselleria i aquesta àrea d’agricultura, com també el
tema de paisatge. Per tant la primera pregunta és si, a aquesta
nova llei del paisatge en què està treballant la Conselleria de
Medi Ambient, si a la Conselleria d’Agricultura heu pensat, heu
treballat o teniu intenció de fer-hi totes les aportacions que
calgui i que afecten i que tenen relació amb l’àrea d’agricultura.

També heu esmentat i heu fet referència al nou Estatut
d’Autonomia i al traspàs de competències especialment al
Consell de Mallorca. Aquests dies ha estat objecte de debat
aquest tema i ho continuarà essent el tema del traspàs de
competències als consells; des de la Conselleria d’Agricultura
heu previst, heu pensat en quins terminis això podria dur-se

endavant, al voltant d’aquest tema?; i també si heu tengut en
compte el tema de les transferències que es varen traspassar en
el seu moment als consells insulars d’Eivissa i de Menorca,
recordant, sí, la Llei 8/99, però també òbviament recordant
aquell article 3, en què el Govern es reservava, etc., etc., tota
una sèrie de competències; si tot això aquí es tendrà molt en
compte a l’hora de revisar-se aquest traspàs de competències.

Ja en un altre ordre de temes, una mica recollim
preocupacions del sector agrari, també òbviament relacionant
amb turisme d’Eivissa unes preguntes ja una mica més
concretes, que són les que afecten la campanya que heu dit de
plagues i de malalties. Sabeu que aquest estiu n’hem tengut una
a Eivissa que ha afectat bona part de les plantes de tomata de
l’illa, i que també, com moltes altres plagues, ha entrat a l’illa
procedent de l’exterior. Per tant sabem també que des de la
conselleria del Consell d’Eivissa es varen prendre mesures
immediates per controlar aquesta plaga. Ara també òbviament
se’ns demana una resposta -si ens la poguéssiu donar-
tranquilAlitzadora davant el control de plagues que afecten
l’agricultura. Em referesc també no només a aquesta que afecta
la tomata, sinó també a una altra que està fent estralls a la zona
d’Elx, als palmerars d’Elx, per tant el morrut roig; és a dir, si
hi ha prevista alguna campanya al voltant d’aquesta plaga que
pugui tranquilAlitzar aquest sector.

També en qüestió del sector de pesca també òbviament
consideram imprescindible que es duguin aquestes polítiques
que tendeixen a preservar les espècies més afectades i a què ja
heu fet referència. Sí que m’agradaria incidir en un punt que ja
sé que és molt concret, potser massa concret, però que aixeca
unes certes passions en el sector de la veda, de les vedes de
pesca de Formentera i d’Eivissa, sobretot de Formentera, que
és la del raor. Sobretot desperta passions perquè a Eivissa i a
Formentera tenim la veda i, en canvi, a Mallorca no... Sí, però
més petita; seria ampliar el termini, perdó, ampliar el termini de
la veda a Mallorca, el mateix que hi ha a Eivissa i a
Formentera. Per tant més concret seria aquest tema.

I ja per acabar una qüestió més. També se m’ha demanat si
es té pensat des de la Conselleria d’Agricultura algun tipus de
modificació que afecti el sector (...) d’agroturismes. Seria per
tant una mica amb la filosofia dels agroturismes que no es
vagin desenvolupant establiments turístics que no vagin lligats
estrictament a l’agricultura; és allò que no convertim els
pagesos en empresaris turístics.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu d’Unió Mallorquina.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
primer volem manifestar el nostre agraïment per la seva
compareixença, acompanyada dels alts càrrecs del seu
departament; en segon terme manifestar que compartim les
línies mestres que ens ha exposat a la seva compareixença i, per
tant, l’encoratjam a desenvolupar aquesta tasca i a dur-la
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endavant amb grans èxits i de manera positiva per als nostres
pagesos i per als nostres pescadors.

En segon terme volem manifestar que compartim el caràcter
estratègic que ha manifestat sobre aquest sector agrícola,
ramader i pesquer a les Illes Balears, un sector que consideram
estratègic des d’Unió Mallorquina perquè evidentment
conserva i gestiona el territori, un bé fonamental per a la
productivitat econòmica de l’illa, o de les illes, perdó; un sector
estratègic perquè té un component cultural i identificador molt
marcat a la nostra personalitat colAlectiva, i un sector estratègic
perquè evidentment serveis de control a la seguretat
alimentària, i per tant des d’aquests tres punts de vista
consideram que és molt important la tasca que a vostè li
correspon dur endavant.

Compartim l’aposta, l’aposta diguem genèrica del seu
departament i de la seva exposició, per la qualitat, per generar
valor afegit, per promocionar els nostres productes i intentar la
seva potenciació.

Ja a l’apartat de qüestions concretes li demanaríem en
primer terme què passa amb el tema de les cambres agràries.
Sabem que hi havia una proposta per part dels anteriors
responsables del seu departament, de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, de subhastar i, diguem, desfer-se
d’aquest patrimoni que té la conselleria, i volem demanar quins
plans tenen al respecte els nous responsables del departament.

En segon terme, en aquestes qüestions concretes, demanam
quines gestions i quina posició tendrem en relació a les nostres,
evidentment, limitades possibilitats d’influir en la política
agrària comuna de la Unió Europea. Pensam que aquesta és una
competència pròpia de les Illes Balears però sabem que la
política comunitària marca molt i ens -diguem- retalla les
nostres potestats competencials. Per tant és evident que l’Estat
ens hauria de donar possibilitats d’intervenir en les decisions
que es prenen a Europa i tenir canals d’influència per defensar
els nostres interessos, els interessos dels nostres pagesos i dels
nostres pescadors. No sé quins contactes ha pogut fer, si és que
els ha pogut fer en el poc temps que du en el càrrec, de cara al
ministeri de Madrid i de cara a la fixació i a la participació,
sobretot a la participació, en aquesta política agrícola comuna.

Una tercera qüestió concreta és a veure si ens pot
desenvolupar una mica, donar més explicacions de com està el
tema de la reserva marina del canal de Menorca, un tema molt
important per a la zona nord de Mallorca i evidentment per a la
zona de Ciutadella, a Menorca. Pensam que és una aposta molt
important, que pot ser molt beneficiosa per als sectors
implicats, que supòs que hi ha hagut reunions amb els
pescadors i amb totes les confraries, i per tant pensam que és un
tema interessant que vostè ens doni més informació, si la té, i
en quin grau d’execució, diguem, i de solidificació del projecte
estam en aquest moment.

I finalment, també és un tema tradicional, intentar aquests
contactes amb grans cadenes de supermercats i amb els nostres
hotelers a efectes d’intentar, diguem, potenciar els nostres
productes; a veure si aquests contactes s’han produït i en quina
línia s’està anant i quines resposta està rebent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del BLOC.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc en nom del
Grup del BLOC i PSM-Verds vull agrair la presència i la
intervenció de la consellera d’Agricultura i de tot el seu equip,
i evidentment, no pot ser d’una altra manera, he començar dient
que compartim la visió que ha plantejat la consellera a grans
trets i evidentment el tema que estam davant un sector
estratègic, un sector que només representa, com ha comentat la
Sra. Consellera, efectivament, un 1% del producte interior brut
i que evidentment, si només l’haguéssim de valorar per la
incidència econòmica que té és evident que no tendria la
importància ni la transcendència que li volem donar entre tots,
no només per la qüestió del paisatge, que s’ha comentat i que
és molt important; jo crec que no podem pensar només en els
pagesos i ramaders com uns gestors del paisatge, crec que és
injust, però sí evidentment no podem deixar de perdre de vista
que efectivament, al gestionar la major del nostre territori,
evidentment hi tenen una incidència molt important.

Efectivament estam, com vostè ha dit, davant un sector poc
valorat al qual s’ha de retornar la dignitat, estic totalment
d’acord amb vostè en aquest aspecte i, afegint-me a una qüestió
que vostè plantejava al final de la seva intervenció, on deia que
s’han de fer polítiques per a tot el sector, crec que la passada
legislatura no es varen fer polítiques per a tots els sectors, crec
que hi va haver polítiques poc amples, hi va haver polítiques jo
m’atreviria a dir que sectàries, i esper que la política, la nova
política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca sigui a partir
d’ara una política que tengui en compte tothom, que tengui en
compte tots els sectors i que efectivament no s’apliqui només
a uns pocs i que, per tant, tengui en compte tothom. És un prec
que li faig, més que una pregunta, i evidentment estic
convençut que serà així.

També compartim, evidentment, l’aposta pels productes de
qualitat. És evident que el nostre mercat, que el nostre sector
agrícola, ramader i pesquer no pot competir en quantitat, no
podem competir amb els grans mercats, no podem competir
amb la quantitat de productes que podem viatjar arreu del món
en quantitats importants, ni amb el preu que poden oferir, però
sí que podem competir en qualitat. Tenim productes
suficientment bons, amb uns preus que poden ser competitius
però a la vegada amb un plus afegit de qualitat, que lògicament
s’han de potenciar. Estic convençut que les denominacions de
qualitat, l’agricultura ecològica, una bona promoció, una bona
formació també dels pagesos i dels ramaders, etc., un bon
impuls, evidentment, de la investigació i la recerca poden donar
i poden ajudar aquest impuls de la qualitat. 

Productes com el vi, les ametlles, el formatge, les taronges,
l’oli..., són productes evidentment d’una gran qualitat,
reconeguts per tothom, i evidentment la producció
agroalimentària a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a les Illes
Balears en general, pot tenir un recorregut bastant llarg; en un
moment en què estam davant un sector amb dificultats, això
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s’ha de reconèixer, així i tot crec que aquests productes poden
tenir molt de recorregut i poden tenir, per tant, una importància
cabdal. Sobretot si intentam aprofitar les sinèrgies amb el
sector turístic i comercial. A la compareixença del conseller de
Turisme jo ja vaig comentar que nosaltres tenim un mercat
potencial de 12 milions d’usuaris, perquè aquest és el nombre
de visitants que rebem anualment a les Illes Balears. Per tant no
hem de perdre de vista aquesta potencialitat d’aquest mercat, i
a través, evidentment, del sector hoteler i també de les cadenes
de distribució comercial, aprofitar aquesta qüestió; aleshores
evidentment també hi ha d’haver una bona coordinació entre
les distintes administracions i conselleries implicades perquè
això pugui ser una realitat.

Per últim també volem compartir amb el representant d’UM
la qüestió del patrimoni de les cambres agràries. Va ser una
qüestió en què hi va haver un important debat durant la passada
legislatura i que ens agradaria també que ens aclarís.

En definitiva aquestes són les qüestions que volia plantejar-
li. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, Antoni Garcias Simón.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Hble. Consellera i distingits
companys que l’acompanyen, autoritats en la matèria agrícola,
vull donar en primer lloc la benvinguda en aquesta comissió per
tal de rebre de primera mà l’explicació del que seran les línies
mestres que pensa dur a terme aquest govern en matèria
d’agricultura.

Vull felicitar, en primer lloc, amb un espai no massa llarg
de temps, l’explicació i l’argumentació i el resum de tota la
problemàtica i, al mateix temps, de la majoria de solucions que
passen per l’activitat agrària. Dit això compartim des del Grup
Socialista, evidentment, com no pot ser d’una altra manera,
aquesta exposició i aquest discurs, i tot el que fa referència a
les mesures que es volen encaminar.

Evidentment l’agricultura, la ramaderia, la pesca, com a
activitat econòmica, són matèries que defugen des de sempre
les posicions polítiques partidistes. Dic això com a primera
reflexió perquè un sector que tots estam d’acord que és
estratègic en aquesta comunitat, no permet la política de partits,
permet la política de govern i la política de parlament. 

Dit això li vull remarcar un parell d’aspectes del que ha
estat aquesta exposició. Tot el que fa referència a retornar el
paper de l’agricultura i la importància d’aquesta activitat
econòmica dins el conjunt de les Balears, això s’aconseguirà
evidentment amb l’entrada i amb la incorporació de joves. Això
s’ha dit i s’ha repetit a totes les legislatures, i a totes les
legislatures no s’ha aconseguit, dic no hem aconseguit, perquè
consideram que tots en formam part o tots hem pres part
d’alguna manera d’aqueixa situació, no hem aconseguit que hi
hagi aqueixa incorporació. Per tant sense joves no hi ha futur,
i com a primera mesura consideram que és bàsic aquest aspecte

que vostè destaca, i això és la primera passa important, i això
ho aconseguirem amb mesures concretes que crec que dins el
Pla de desenvolupament rural, no només en l’aspecte econòmic
de doblar les ajudes sinó també en l’aspecte de traslladar valors
i de traslladar aspectes d’ilAlusió al sector es podran aconseguir.

Sí que li suggeriria, vostè ho ha anomenat també a les
explotacions, però que les pràctiques dels estudiants
d’enginyeria tècnica agrícola a la universitat es fessin primer a
les explotacions agràries abans que a la conselleria o a les
empreses agroalimentàries, o paralAlelament prioritzant
l’explotació.

Segon aspecte important, que crec que ha d’anar lligat a
l’anterior, és que tota mesura en aquest sector, que estam molt
acostumats a adaptar-nos a noves situacions, administratives
sobretot, per normatives comunitàries, és a dir, supraestatals
fins i tot, és també l’adaptació de la nostra administració en
aqueixes noves realitats, és a dir, a veure si pensa o pensa
l’equip prendre alguna mesura encaminada, per una part, amb
el que s’ha comentat pels altres grups, al que és la nova situació
que planteja el nou Estatut d’Autonomia envers els consells
insulars i les competències, però també a allò que és
l’estructura orgànica de la conselleria i dels seus organismes.

Evidentment Balears és una comunitat, com ha exposat molt
bé la consellera, petita, amb produccions limitades i que no
podem competir amb l’agricultura, la ramaderia i la pesca
continentals. Això ho sabem però no basta que ho sapiguem: si
hem de prioritzar en aquests aspectes evidentment passa, com
s’ha exposat per part de la consellera, per coses que ja hem
emprès també en el Parlament, com molt bé ha recordat amb les
iniciatives sobre la dieta mediterrània i sobre la declaració
institucional de lliure de cultius transgènics, lligada també a
totes aqueixes polítiques de diferenciació i de potenciació de la
insularitat com element positiu i com element d’oportunitat
envers aquests sectors, agricultura, ramaderia i pesca.

I, com no pot ser d’una altra manera, els instruments per
aplicar aquestes polítiques, el sector, o el sector agrari, ramader
i pesquer, també té part d’implicació des del moment que per
si mateix està organitzat en organitzacions professionals
agràries, en cooperatives, agrupades en una unió de
cooperatives, i en confraries. És a dir, la vertebració del sector
és, crec, la clau que la conselleria i la consellera, si pot ampliar
algun aspecte com el Pla de reestructuració del sector
cooperatiu, que estava iniciat a l’anterior legislatura, etc., es pot
reprendre.

I en aquests moments ho resumiríem en aquests aspectes
molt clars que ha dit vostè al principi: per recuperar tot això,
competitivitat, sostenibilitat i equilibri territorial. Aqueixes tres
potes, lligades als instruments que l’Administració i el mateix
sector tenen, crec que podran fer que sí aquesta legislatura, a
final de legislatura, com ha dit molt bé, la consellera, podrem
passar comptes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. Té la paraula el portaveu del Grup
Popular, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és molt natural
començam des del Grup Parlamentari Popular la intervenció
donant la benvinguda a la consellera d’Agricultura, i com és
molt natural, també, a tots els alts càrrecs que l’acompanyen, i
a algun alt càrrec que no hi és també, perquè jo crec que..., i a
més els desitjam que funcioni, que tenguin una bona gestió,
perquè serà la manera que els pagesos, que els pescadors, que
la gent del camp, que és una accepció més ampla que la de
pagès, tengui també un benefici, que és allò que en el fons
interessa a tothom.

Jo he de dir, Sra. Consellera, que el seu discurs em sona, el
seu discurs em sona, eh? És un discurs, li ho he de dir també,
ben fet, a més dit amb energia i amb ilAlusió, que això és
important, però em sona. Jo crec que deu haver estat el discurs
dels darrers deu conseller, més o menys, però bé...  I a més
comença amb un tema comú: és cert, l’agricultura és -tothom
ha dit el mateix, tothom que ha tingut responsabilitats ho
manté- és un sector estratègic, i ho ha de ser no només perquè
ho diguem, ho ha de ser amb fets, i jo crec que si volem
demostrar no només als nostres ciutadans sinó fora de la nostra
terra que per a nosaltres l’agricultura és un sector estratègic,
hem de ser molt rigorosos a l’hora d’aplicar o a l’hora de fer
polítiques agràries, la que sigui, sigui la que vostès defensin
sigui la que puguem defensar des d’altres posicionaments
ideològics.

I dic això perquè la Sra. Consellera ha fet referència a dues
iniciatives que s’han pres, o dos acords que s’han pres en
aquest parlament, un d’ells amb el suport i l’aportació
d’algunes -si se’m permet dir-ho així- millores, amb l’acord del
Partit Popular, i a l’altre ja vaig dir que lamentablement
donàvem suport a la idea però no podíem donar suport a
l’acord. I per què?, idò perquè em pareix que era i és molt poc
rigorós, i nosaltres no podem, així com estam absolutament
d’acord amb l’acord que es va prendre amb la dieta
mediterrània, nosaltres no podem donar suport a la declaració
que Balears és un terreny, és un espai o una comunitat lliure de
cultius transgènics quan en aquesta comunitat hi ha cultius
transgènics. Jo crec que allò rigorós, allò seriós, és fer allò que
vostè ha anunciat que farà amb el tant repetit desig d’eradicar
la brucelAlosi en aquesta comunitat: primer eradicar la malaltia
i després declarar l’àrea indemne d’aquesta malaltia. Per cert,
en el meu temps era declarar indemne de brucelAlosi i
tuberculosi, i alguna cosa més; vull dir que s’ha quedat una
miqueta curta. Jo li agrairia que això ho inclogués perquè al
final crec que també és bo.

Però el fet és aquest Sra. Consellera, és a dir, hem de ser
rigorosos. Nosaltres som una comunitat tremendament petita i
a més, fraccionada territorialment. Si volem que ens respectin
a fora, si volem que tenguin en consideració les polítiques
d’aquesta comunitat fora, el que no podem fer és fer
declaracions que no siguin certes. Jo li pos com exemple, per
a mi no és una qüestió de Govern, però pensi que és arriscat

que qualsevol ciutadà, no només d’Espanya, sinó europeu, se’n
vagi a la pàgina del Ministeri d’Agricultura, vegi que a Balears
hi ha 3 hectàrees de conreu transgènic i resulta que des del
Parlament estam dient que no hi ha cultius transgènics. No
serveix dir que això és una declaració de política. Si vostès
volen dir que ho volen fer s’ha de dir d’aquesta manera, no
donar per fet això.

Parla i és un tema molt interessant de les transferències.
Clar, jo crec que aquí hi ha un tema que la portaveu del Grup
Mixt ho ha dit molt bé, hi ha unes transferències fetes a les illes
d’Eivissa, Formentera i a Menorca, amb unes condicions
determinades, allà on hi havia un seguit de competències, com
era per exemple tot el tema de tramitació d’ajudes europees,
que quedava a la comunitat. Jo no sé si aquestes competències
en concret es podran transferir o no, el que sí sé és que com que
l’Estatut ja diu que és competència pròpia dels consells,
aquestes transferències ja estan fetes, l’únic que queda per fer
és determinar l’import i el sistema d’harmonització que hi ha
d’haver a cada una d’aquestes competències. 

Clar, seria hora de tenir clares dues coses. Crec que és
necessari fer un estudi de l’evolució econòmica d’aquesta
comunitat a l’hora de refer les partides econòmiques, la
valoració econòmica de les transferències ja fetes, és a dir, al
Consell d’Eivissa i el Consell de Menorca. I després determinar
les de Formentera i les de Mallorca. A més, crec que s’hauria
de fer com diu l’Estatut, ja, fer uns estudis pot tardar un parell
de mesos, però no pot tardar un any. El que no podem és
aprovar una llei amb la finalitat que sigui efectiva ja i després
a l’hora de la veritat no aplicar-la i per tant, no posar en marxa
aquestes transferències. Jo la convit perquè la Conselleria
d’Agricultura doni exemple en aquest aspecte i vagi per
endavant.

Parlava vostè que vol que sigui un sector competitiu, em
pareix molt bé, hi estic completament d’acord. Quan parlam de
competitivitat, necessàriament hem de parlar de preus. Jo estic
absolutament d’acord, és una política tradicional, no en
l’agricultura, sinó amb els sectors econòmics d’aquesta
comunitat que aquí no es competeixi per quantitat, sinó que es
vol competir per qualitat. Això és aplicable a la indústria, al
comerç i als sectors primaris com és natural. El problema és
que no es poden treure preus fora de mercat. És a dir, si vostè
vol un producte de qualitat també està constrenyit pel seu propi
preu, si el preu és desorbitat al final el producte ja ni es
considera de qualitat, ni està dins el mercat, per tant, no es ven.
Crec que a nosaltres ens interessa vendre.

Dit això, hi ha un seguit de qüestions que tal vegada no s’ha
dit per la premsa, però que m’agradaria que la consellera en
parlés i és precisament què està passant amb els preus
agrícoles? En aquest moment, l’increment per exemple de
cereals i d’altres matèries fa que l’alimentació per al bestiar
estigui en aquest moment molt més cara i per tant, estigui
comprometent la viabilitat econòmica de les explotacions
ramaderes d’aquestes illes. Què pensen fer? Una de les mesures
era, s’ha proposat a la Unió Europea, la liberalització dels
aranzels, o la retirada d’aranzels per a la importació de cereals
i també que es posessin en conreu totes les zones de guaret que
no estaven previstes, o que estaven retirades momentàniament.
Què pensam fer a la nostra comunitat perquè aquests preus
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siguin més adequats i els nostres ramaders tenguin una matèria
prima, crec que representa devers el 70% dels costos de
l’explotació a un preu raonable. Dit això, aquí hi ha un
problema afegit i és que en l’eradicació dels transgènics, bona
part de l’alimentació ramadera té producte transgènic. Què
farem amb això? Aquesta és l’alimentació més barata. Què farà
la conselleria amb això?

Què passa amb els preus de la llet? Aquí és a l’inrevés, és
a dir, el productor a la nostra comunitat..., ara deu estar a 53
pessetes, quan ha pujat un duro més o manco, estava a 48
pessetes i arrossegada per la pressió dels preus de la península,
hem aconseguit aquestes 5 pessetes. Però a la península ha
pujat 25 o 30 pessetes. Per tant, això fa que industrials de la
península venguin a comprar aquí. Aquest diferencial tan gros
minva la competitivitat de les nostres explotacions.

Se diu que els cereals han augmentat de preu perquè es
destinen a la producció de biocombustible, concretament de
biotenol. Aquestes és una de les coses que més s’ha dit i també
han sortit informacions sobre l’especulació mundial dels
cereals. Jo entenc que la nostra consellera no pot influir sobre
l’especulació mundial dels cereals, això no li ho atribueix. Però
sí, per exemple en una qüestió que crec que és interessant i és
desviar la producció de biocombustible, a través de productes
que aquí són excedentaris i que tal vegada poden millorar el
preu d’aquests productes, estic pensant en la garrova en aquest
moment, o cultius com és el biodiesel, per tant, s’inclourien
cultius que no són aquí ara, com són oleaginosos.

Hi ha una mesura, Sra. Consellera, jo li proposaria, tal
vegada vostè la tengui prevista, no deixa de ser un pedaç, però
és un pedaç necessari i és l’agilitació de totes les primes, totes
les ajudes que en aquest moment estan pendent de liquidació
per mor que ara és una època molt bona per una raó molt
senzilla, que el pagès tengui interessos líquids ara, li ajuda a
dur endavant les seves inversions. Era tradició que aquesta
comunitat fos la primera d’Espanya en pagar aquestes ajudes.
Jo crec que val la pena mantenir-la. Que puguem obrir les
ajudes del Pro-agro, etcètera, de totes aquestes línies que estan
en marxa, que hi ha dotació econòmica, segons el coneixement
que tenc jo i que permet que es pugui donar un petit respir als
agricultors i ramaders. 

Hi ha una qüestió interessant de cara al futur i és el futur de
la quota lletera. Està previst que l’any 2015, si la planificació
europea no canvia, desapareixi la quota lletera. Falta temps,
falten 7 o 8 anys, però és evident que s’ha de preveure què
passarà. M’interessaria saber quina és la postura de la
conselleria respecte aquesta eliminació, desaparició del sistema
de quota i si aquesta quota considera vostè que ha de
desaparèixer de cop, és a dir, al 2015 i s’ha acabat o d’una
forma progressiva. Hi ha un tema que crec que preocupa a més
d’un i és què passa amb el valor d’aquesta quota. És a dir, avui
en dia la quota lletera té un valor patrimonial per al pagès, si
desapareix sense res més, aquest valor patrimonial el perd el
pagès i ningú més. Si en canvi aquest valor patrimonial és
compensat per part de l’administració, el pagès no té una
pèrdua econòmica important. Tenen alguna idea en aquest
aspecte?

Hi ha fins i tot parlant de la quota un problema que agreuja
més Menorca que Mallorca i és la limitació dels 250.000 quilos
de quota per poder accedir al repartiment nacional de quota
lletera. S’han fetes algunes gestions, però m’agradaria saber
quines gestions queden per fer, o quin és el compromís o que
s’ha aconseguit perquè aquest problema que pot afectar
seriosament el sector que ha fet més per modernitzar-se i per
ser competitiu i que és el de vacu. 

Hi ha algunes inversions pendents a l’illa d’Eivissa,
especialment a les cooperatives de Sant Antoni i de Santa
Eulàlia, per una banda finançar sobretot el Pla de viabilitat i
expansió de la Cooperativa de Santa Eulàlia i el Pla
d’instalAlacions que està fent la Cooperativa de Sant Antoni i
que m’agradaria conèixer. 

Ha parlat del regadiu amb aigües depurades, quin és el
futur? Quines són les inversions previstes? I sobretot, pensen
revisar la data de les inversions que han de fer d’aquí al 2008?
Entre altres raons perquè a l’illa d’Eivissa quasi no s’ha fet cap
tipus d’inversió per mor que no estava previst fins després del
2008. Hi ha un projecte important a l’illa d’Eivissa que
donades les dimensions de l’illa i la forma de l’illa, es parlava
de poder connectar totes les depuradores de l’illa d’Eivissa de
manera que es pogués fer una redistribució per millorar el
sistema de proveïment d’aigua de regadiu a les diferents àrees
agrícoles. Clar, les depuradores per definició estan a les zones
exteriors de l’illa, a les zones de més població. En canvi, les
zones bones d’agricultura estan a l’interior. Si només feim
àrees de regadiu amb el caudal d’una sola depuradora, és molt
diferent i més dolent que si les tenim totes connectades i podem
transvasar l’aigua d’un cap a l’altre, en funció de les necessitats
i cultius.

El Pla integral de la ramaderia Sra. Consellera. Quants en
duim? Vostè en va aprovar un, se’n recorda. El problema dels
plans integrals de la ramaderia, acabarà dient el PICAP, el Pla
integral té un problema i és que per exemple...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, porta 15 minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, li deman disculpes i acab en un minut i ja
seguirem després. El Pla integral de la ramaderia el vàrem
aprovar l’any 99 i en el 2000 la primera decisió que va prendre
el Govern va ser de no complir-lo. Clar, els plans si els hem de
fer i fer això, més val que no perdem el temps i que ens
dediquem a fer coses més productives. 

Lament molt haver-me estès més del compte, em queden
molts de temes, no he parlat de pesca. Però com que després
crec que tendré 5 minuts, ja faré les preguntes més tard.

Moltes gràcies i disculpi Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Vull en primer lloc i abans de
començar a contestar a cada un dels portaveus que han
intervengut, vull agrair el to i les paraules que han expressat els
diferents portaveus. Jo crec que és un bon exemple per
començar i colAlaborar amb allò que ha dit algun dels portaveus
que han intervengut, en el sentit que el sector es mereix un
consens, no hem de parlar tant de política i més de les
necessitats que pugui tenir el sector i allò que siguem capaços
de consensuar. Aposta agraesc el to que han tengut en les
diferents intervencions.

Bé, començant pel mateix ordre d’intervencions, el
portaveu del Grup Mixt. Parlava de campanyes de màrqueting
necessàries per al sector. Jo crec que sobretot és més important
quan parlam de la resposta que ha de tenir és poder donar
aquestes garanties de qualitat i diferenciació. És a dir, tenim
uns bons productes i hem de ser capaços que el consumidor
sàpiga d’aquests bons productes. Fidelitzar el consumidor jo
crec que és la millor campanya. Així i tot, evidentment hi ha
d’haver campanyes de sensibilització, però crec que és
important... Han insistit els diferents portaveus quan hem parlat
d’aquest tema que va sortir en el Parlament de dieta
mediterrània, es pensar allò que hem fet durant anys i pensar de
per què no ho recuperam, perquè és saludable. Jo crec que
poder oferir en aquests moments no només la imatge, sinó el
producte de qualitat, treballar en la sanitat vegetal i animal jo
crec que és una de les feines més importants per poder donar
aquesta seguretat... De vegades no es tracta tant de grans
campanyes, com treballar per poder oferir fidelitzar aquest
potencial consumidor.

Me parlava de la Llei de paisatge. Jo crec que s’han de fer
aportacions, però sobretot jo li vull a la portaveu que dedicam
també esforços econòmics. El mateix PDR que ja n’hem parlat,
els esforços en 174 milions en ajudes i en conjunt suposa una
inversió per al sector aquests anys 2007-2013 d’uns 250
milions d’euros. El segon eix és agroambiental, allà on hi ha
unes mesures clares cap el paisatge, cap a la conservació
d’aquestes oliveres de la Serra. Per tant, ja hi ha no només
interès sinó també esforç econòmic. Però a més, jo vull insistir
és que és l’esforç del propi sector, quan parlàvem que és un
sector estratègic, si bé té una poca participació en la producció,
en el PIB, és el que ens manté el paisatge en més d’un 80%. A
més, ja n’ha parlat algun altre portaveu, també ha de ser aquest
sector primari productiu, no de jardineria. És en aquest sentit
quan parlam sobretot que hem de fer esforços per a aquest
sector estratègic en competitivitat perquè aquest sector
productiu pugui entrar bé en el mercat perquè això és la millor
garantia de futur.

Parlaven de traspàs de competències als consells insulars.
Jo crec que ha estat una constant en els diferents portaveus. Jo
vull dir que ja hem tengut un seguit de reunions, és un tema que
n’hem parlat, hi ha d’haver coordinació com no pot ser d’altra
manera, no tan sols per allò que representa el traspàs d’aquestes
competències, tan per completar allò que és l’Estatut en el
Consell de Mallorca. Jo us he de dir que en poques setmanes,
a més hi va haver una reunió fa poques setmanes de presidents

amb el President de Govern i em va transmetre precisament
això, que hi ha interès en una reunió de la comissió mixta i que
completar aquestes transferències en podríem parlar dins l’any
2008, dins el proper any. Hi ha un interès, però ja dic, per part
d’aquesta consellera en concret és important aquest traspàs de
competències. Però també allò que consider importantíssim és
continuar aquesta coordinació, després s’efectuarà aquesta
coordinació consells i Govern, que també consider important
i hi estam treballant.

En relació a les plagues, efectivament just arribar hi va
haver la plaga de la Tuta absoluta a Eivissa. Jo entenc que va
ser un bon exemple de coordinació consell-Govern per a la
seva radicació, vàrem editar un fulletó. Ens va preocupar un
possible focus que ens vàrem trobar a Son Ferriol que vàrem
radicar tot d’una i que al final no va ser Tuta. Per tant, ja va
quedar aquesta plaga de la Tuta absoluta a Eivissa. I en relació
al "picudo" de la palmera també feim esforços i anam alerta
amb el moviment que hi pugui haver de palmeres sobretot a
l’interior. Evidentment amb tota la inspecció necessària per a
la seva entrada.

M’ha parlat d’un altre tema que és la veda del raó, ha
despertat molt d’interès. Efectivament a Eivissa es produeix 15
dies més tard, a partir del setembre. És un tema que estam
estudiant, estam investigant, ja n’hem parlat. Ho hem agafat
amb molt d’interès, hi ha molts de pescadors que em diuen que
estan en tal situació, si era petit, si era gros. Per tant, sí que hem
parlat a nivell de tot l’equip, amb la directora de Pesca perquè
facem un estudi i veiem allò que és la millor solució per a
aquest sector. Per tant, sí mantenim la veda, o l’obrim una mica
més tard a Mallorca en comparació amb Eivissa.

Han comentat el tema de l‘agroturisme. Jo quan he parlat de
competitivitat entenc que és una agricultura productiva. Entenc
que tots els esforços han d’anar en aquest sentit, estudiar i fer
esforços per..., així i tot que és compatible i que representa un
augment de rendes complementàries, entenc que els esforços
han d’anar encaminats a la pagesia, als pescadors competitius
i productius. A la pesca de vegades s’ha plantejat pesca-
turisme, és un tema que també l’haurem d’estudiar.

Seguint amb l’ordre d’intervencions. El portaveu d’Unió
Mallorquina ha parlat del sector estratègic. Jo crec que
coincidim. Per tant, tant de bo puguem fer els esforços
conjuntament per allò que consideram un sector estratègic. Jo
a més vull recordar que el mateix Estatut quan parlam de la
importància social, cultural que té el sector primari. Però tant
de bo puguem dedicar esforços en aquest sentit, també ens
parlava de qualitat, de potenciació dels nostres productes i tant
de bo que tot això fomenti que el consumidor pugui diferenciar.
A posta també hem de fer esforços per poder diferenciar el
producte i que el consumidor, dins aquest món globalitzat,
pugui triar aquell que consideri... Però en tot cas, afavorir tot
allò que és qualitat jo crec que és bàsic dins les nostres
produccions del sector agrícola, ramader o pesquer.

Cambres agràries, és veritat, no n’he fet menció, però crec
que són importants. Hi havia un decret que està paralitzat i li
diré per què. Hem parlat amb molts de pagesos, ramaders, gent
del sector i el que demanen és que aquest patrimoni de les
cambres torni al sector. Aquest equip de la conselleria ens
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estam plantejant clarament que puguem parlar de tot aquest
gran patrimoni que representen les cambres i que puguin un ús
per al sector. Com així ens estan demanant i ho estudiam, ja ho
hem posat en marxa per trobar precisament aquest ús i
coordinar-lo evidentment a les necessitats que pugui tenir la
conselleria. Però ja dic, que sigui per al sector és la decisió més
important que hem de prendre en relació a aquest tema d’aquest
decret de subhasta del patrimoni de les cambres agràries, que
ja dic l’hem paralitzat.

Me parlava de la PAC, hi insistiré perquè altres n’han
parlat. Jo crec que és molt important la coordinació, igual que
nosaltres parlam d’aquesta coordinació que hi ha d’haver en les
transferències als consells insulars, també és molt important
aquesta coordinació en allò que és l’Estat, però també la
coordinació amb el ministeri i la Unió Europea. Vostès sabran
com és aquesta mecànica, hi ha reunions periòdiques amb les
diferents autonomies, hi ha un reglament i cada semestre hi ha
una comunitat que acompanya al Consell de Ministres de la
Unió Europea. Precisament és aquest semestre que Balears
acompanya el ministeri, no per representar Balears, per
representar les comunitats autònomes. Jo crec que és important
aquesta coordinació que hi ha amb allò que vostè em
comentava en relació a la política agrària comunitària, per tant,
aquesta coordinació necessària ministeri-comunitats
autònomes.

A més, aquí hi ha hagut temes importants que després també
comentarem i que han estat importants per poder transmetre a
les altres comunitats autònomes perquè s’han fet el debat
precisament en el Consell de Ministres i consider que és
important per a les comunitats autònomes i evidentment també
per a Balears. M’estic referint a temes que han sortit en relació
per exemple al tema de cereals. Ens hem fet ressò des de la
conselleria de l’augment important del preu dels cereals i ha
estat a proposta precisament de la ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, Elena Espinosa, que dins el Consell de Ministres
s’ha aprovat la suspensió del goret, aquest 10% que s’havia de
guardar de cereals, ara es pot sembrar, es va aprovar a proposta
del Consell de Ministres la suspensió, no eliminació, ha de tenir
aquesta certa flexibilitat dels aranzels, estam parlant de cereals
que poden anar des dels 2 euros la tona fins a 12, 13 o 14 euros
la tona. Per tant, això suposa que és (...), la reducció important
de les ajudes per a l’exportació. Per tant i enllaçant en un altre
tema que després insistiré, són temes que afecten i entenc que
és important aquesta colAlaboració.

Hi ha un altre tema important com és... i va en relació a
altres temes que s’han plantejat en la liberalització. Està en
aquests moments en discussió, se n’ha parlat a cada un
d’aquests Consells de Ministres, la modificació de
l’Organització del Mercat del Vi, un tema que ens afecta molt
i hi ha temes com la liberalització. Hi ha acord amb un tema
que és important i que incideix quan nosaltres parlam de
qualitat, en el sector del vi hem aconseguit una imatge de
qualitat, hem aconseguit que precisament un sector tan dinàmic
hi hagi joves. Aquest és l’esforç que hem de fer per incorporar
joves, no només la subvenció, sinó també que hi hagi aquesta
dinàmica que suposa la incorporació de joves. Dic que hi ha
acord en aquest tema perquè és el tema estrella de la comissària
d’Agricultura, la Sra. Fischer, però que a nivell d’Espanya està
clar que anam cap a la conservació d’aquests drets de plantació

perquè ens dóna aquesta seguretat. En tot cas aquesta
modificació permetrà que no sigui el 2010 que s’allargui, en tot
cas poder-ne parlar. Ho dic com exemple de temes que..., així
i tot s’han parlat i són d’interès de les comunitats i evidentment
també de Balears.

En relació a la reserva marina. Allò que es vol fer entre el
canal de Menorca..., allò que s’ha plantejat és una protecció de
la zona del canal de Menorca. S’ha fet un full de ruta en el
sentit que estan analitzant..., ara l’Oceanogràfic ha fet uns
estudis molt detallats de com està el canal. A més, jo li he de
dir que m’he reunit amb les confraries que podien estar més
afectades, com la de Pollença, la d’Alcúdia, o la de Cala
Rajada, m’he reunit també amb el ministeri amb el Secretari
d’Estat de Pesca, Juan Carlos Martín i el Director de Pesca
Fernando Curcio i m’ha assegurat que es farà
consensuadament. Això és el que hem transmès a les confraries.
Hem de parlar conjuntament de l’interès que pot tenir aquesta
protecció del canal de Menorca i és en aquest sentit que ser
farà. Ja dic, ara s’està en procés d’estudi per fer un full de ruta
per comentar amb el sector.

I després em parlava també del màrqueting o de la
potenciació també a través de cadenes. Jo crec que el nostre
interès ha de ser de poder usar tota la comercialització tant amb
cadenes com amb petit comerços, jo crec que poder arribar al
consumidor i fer-li arribar aquesta diferenciació del producte de
qualitat, sigui en peix, sigui en carn o sigui en verdures, crec
que és importantíssim i és aquí on hem de fer esforç i
colAlaboració entenc amb tot el sector de comerç. I és en aquest
sentit que ja hem fet qualque campanya o que s’ha continuat
qualque campanya i que també es faran esforços evidentment
perquè es donin a conèixer aquests bons productes, la qualitat
dels nostres productes.

També insistia el portaveu del BLOC en el sector estratègic.
Jo crec que és important i precisament li volia comentar que ha
de ser un sector productiu, aquesta és la gestió del territori
important, que puguem aconseguir que sigui un sector dinàmic,
productiu, i per tant en aquest sentit parlava de la necessitat que
sigui competitiu; aquests sectors més dinàmics que també
incorporen els joves que també es formen i que també hi ha
inversions importants. Crec que és aquest l’esforç que hem de
fer; que ara s’han donat a conèixer sobretot més en productes
de qualitat, amb denominacions d’origen o amb indicacions
geogràfiques, i aposta jo en el moment de la meva intervenció
també he parlat que hem d’augmentar, hem de fer més esforços
també amb altres productes, estudiar-los i també per donar-los
a conèixer perquè és el que identifica més i li dóna ja seguretat
quan hi ha una denominació d’origen, quan hi ha una indicació
geogràfica, per tant això ja és una marca, ja és una qualitat, és
una seguretat per al consumidor o per a la consumidora i per
tant també hem de fer esforços en aquest sentit.

Evidentment, no pot ser d’altra manera, polítiques per a tot
el sector i amb lleialtat institucional; per a tot el sector, hem
d’arribar a tothom, aquest és un objectiu clar d’aquesta
consellera i de l’equip, però a més li he de dir que el president
és el primer que em va demanar, arribar a tothom, i és aquest
l’esforç que estam fent. De vegades rebem crítiques, és ben ver,
però aquest és l’esforç i aquest és l’interès que tenim en arribar
a tothom, a totes les organitzacions, a totes les cooperatives, a
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tot el sector. Això, així, i també amb lleialtat institucional,
també amb aquesta colAlaboració de què parlava amb els
consells insulars, ara i així com tendrem de cara a l’any 2008
amb competències acomplint allò que marca l’Estatut
evidentment.

I bé, també parlava i insistia en competitivitat i qualitat,
amb denominacions de qualitat, en formació i investigació.
Crec que és clau, a tots els nivells hem de fomentar aquesta
formació, és a dir, tenim un Institut de Recerca i Formació a la
conselleria que hem de treballar; tenim finques colAlaboradores,
que és aquest també l’esforç que hem de fer i a tots els nivells.
En formació entenc que la tasca de la Universitat també és
bàsica en aquest sentit. A més, els estudis d’enginyeria tècnica,
estam recuperant gent que ja havia, tal vegada, deixat aquests
estudis i els recuperam, i tenen molt d’interès, per tant, en
aquestes pràctiques a les explotacions, com deia el portaveu del
Partit Socialista; però també obrir-ho a tot el sector, aprofitar
aquesta gent formada. Nosaltres sabem a les Illes Balears que
un dels problemes, precisament, és la manca de formació;
massa aviat trobam, troben els nostres joves feina aviat i per
tant tot el que no és ensenyament no obligatori cal fer-hi un
esforç. Per tant, acompliríem el que també es planteja la
mateixa Llei d’educació i també què necessita el sector, que és
d’aquests que també amb més motiu necessita aquesta
formació.

Jo sempre record unes paraules d’un bon company de feina
en aquestes tasques agrícoles, des dels primers estudis que fa
fer d’agricultura, ja fa molts anys, que em deia, ja és una
persona jubilada i quan li va dir a son pare que volia ser pagès,
va dir: idò has d’estudiar. I d’això estam parlant de fa molts
anys i ara, amb més motiu, entenc jo que hem de recordar
aquestes paraules també, que és necessària la formació també
per a aquest sector en tot el que li afecti. Ja dic, quan hem
parlat amb les diferents àrees, ho veim, parlem en pesca, en tots
els temes, crec que hi ha d’haver aquest interès a fomentar tant
l’ensenyament universitari, com també, perquè també hi hem
tengut interès, en l’ensenyament secundari d’aquests estudis, i
sobretot, ja dic, fomentar també els que puguin tenir ja relació
amb el sector i tant de bo que sigui, per aquest mateix motiu, un
atractiu.

Me parlava també del mercat turístic i de la possibilitat
d’aprofitar aquest gran consum d’aquests 10, 12 milions de
turistes. Bé, aquí, històricament, ha estat un atractiu sempre
pensar en aquest gran mercat i tots coneixem els famosos
pactes intersectorials. Així i tot, la reflexió que feim és que aquí
tampoc no podem parlar de grans produccions, el que és
important és que identifiquin el nostre producte i el diferenciïn
sobretot, perquè parlam de productes que hem aconseguit
fidelitzar el client i que hem aconseguit una imatge
diferenciada, pensem per exemple en l’oli, en què ara, dissabte,
s’inaugura a la cooperativa de Sóller una tafona, no podem
competir amb les grans produccions, però tant de bo l’esforç
que s’ha fet des del consell regulador de la denominació
d’origen de Mallorca, l’esforç que s’ha fet a poder diferencia
el producte que feim. Veim que aquestes petites produccions,
comparativament, dins les produccions de fora, sobretot de la
península, que nosaltres tenim aquest producte, que té aquests
premis, que té aquesta diferència que la gent ho cerca. I jo crec
que podem parlar del mercat turístic, però podem parlar d’un

mercat que també és aquí, l’autòcton, i complementa
evidentment amb aquest mercat. Però ja dic, no podem parlar
mai tampoc de grans produccions, sí d’aquestes produccions
concretes i diferenciades de tot allò que ens entra, com se
suposa, dins aquest món globalitzat.

I bé, i de les cambres agràries, ja també mig m’ho
comentava, que és el que ja hem parlat, tenim tot l’interès, i
així ja ens ho han tramès des dels diferents sectors, l’interès que
tenen a recuperar això per al propi sector.

I del portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el qual deia
que no hem de fer tant de partidisme; és ben ver, consens, és un
sector que necessita del consens i de poder-ne parlar i poder
veure que podem arribar a acords conjuntament. Coincidesc.

Me parlava dels joves, em parlava sobretot i insistia que
coincideix amb les pràctiques a l’explotació, que conegui
exactament què és l’agricultura; i ja dic, el joves, sobretot en
aquests sectors més dinàmics, sí que hem començat a veure que
s’hi incorporen, i crec que és aquest l’esforç que hem de fer en
aquest sentit. I repetesc, no tan sols s’han de transmetre com a
ajudes, sinó també que sigui atractiu perquè s’incorporin i es
formin. Aposta que jo li comentava que aquestes ajudes
econòmiques hi són, estan contemplades en el Pla de
desenvolupament rural i aquestes augmentaran; però el millor
incentiu és aquell que fa que interessi el sector.

I em parlava també de les adaptacions administratives; el
procés que ha de fer la conselleria és adaptar-se a aquest nou
marc que seran les competències als consells insulars, però
igual que també el ministeri consider que té un paper
importantíssim i fa una colAlaboració i una coordinació amb les
administracions, de la mateixa forma estam pensant, estam
preparant aquest nou marc de referència en què podem treballar
conjuntament i de coordinació, que la conselleria ha de tenir
també aquest paper.

I de la mateixa forma, en relació amb allò que deia de
l’estructura de la conselleria, crec que és important, no hem
parlat de les empreses públiques; les empreses públiques són
una bona eina que té la conselleria per poder fer feina amb el
sector i que han de treballar juntament amb tota la política de
la conselleria, amb les diferents direccions generals per dur a
terme aquestes polítiques, aquestes línies, aquests grans trets
que ens hem marcat i que hem comentat.

Bé, i en relació amb la dieta mediterrània, la qual és un punt
de diferenciació i que vàrem acordar també aquí, vàrem acordar
de transmetre, perquè el procés serà llarg, de la possible
declaració, però bé, en tot cas, s’afegeix a l’expedient per a
aquesta declaració de patrimoni material de la humanitat; això
va ser al Consell de Ministres del passat 16 de juliol, en què la
ministra espanyola va fer aquesta proposta. He de dir que a tots
els països hi va haver acord, però n’hi haver més en els països
mediterranis, els quals varen expressar més el seu suport; però
en aquest cas la intervenció no va ser de la ministre, de la
comissària Fischer, de la comissària d’Agricultura, sinó que va
ser del comissari de Salut, qui es va comprometre també a dur-
ho a la comissió. Per tant, és bo per als nostres productes i tant
de bo també per a un consum saludable.
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I bé, en tot cas, també les organitzacions de productors i
cooperatives crec que és importantíssima aquesta colAlaboració,
com no pot ser d’altra manera, i jo entenc que la conselleria i
tot l’equip de la conselleria té el màxim interès a aquesta
colAlaboració amb cooperatives, crec que és un aspecte
fonamental, que hem d’incentivar l’associacionisme i també
amb les organitzacions de productors.

I bé, vostè acabava amb temes del que ha de ser
l’agricultura, competitiva, sostenible i equilibradora, que és un
poc aquesta tasca; aquesta tasca, però també hi ha d’haver
aquest esforç de reconeixement d’un sector al qual de vegades
no s’ha reconegut suficient i crec que és important. Vull
recordar una campanya que em va sorprendre, que tal vegada
la podrem pensar, una campanya que em va sorprendre per
l’agradable i era, la vaig veure a BrusselAles aquest estiu, i era
un jove, just amb una frase: agricultura t’estim. I jo dic és
qualque cosa més el que representava, el que contempla, en
definitiva, l’Estatut, que és el que tenim.

Bé, en relació amb el Partit Popular, tant de bo que puguem
coincidir, jo he volgut insistir també, i ho vull comentar ara
especialment pel to que ha tengut i li vull agrair les paraules,
s’ha de demostrar amb fets i és ben ver, tenim un temps i aposta
i tant de bo que puguem passar comptes després. Però en tot
cas, allò que em diu em sona, tant de bo que puguem continuar
i jo vull continuar amb aquelles polítiques que són bones i que,
en tot cas, el que s’ha de fer és reforçar amb aquelles altres que
entenem que és necessari perquè no és fàcil el sector, és un
sector que pateix dificultats i vostè ho sap perfectament. Però
bé, tant de bo que puguem continuar i aquest discurs que deia
que es repeteix, tant de bo que puguem tenir l’oportunitat de
demostrar-ho amb els fets o amb els resultats que és un poc al
que m’he compromès.

Parlava dels acords de dieta mediterrània els quals hem
comentat i no així en transgènics. Miri, amb el tema dels
transgènics aquí hi ha una declaració que s’ha fet en relació
amb els transgènics; el que ha comentat aquesta consellera és
que em faig ressò d’aquest acord del Parlament, però li he de
dir que també som molt respectuosa evidentment amb les
directives i l’acord de la Comissió. No just això, sinó que li he
de dir que ja ens hem posat en marxa per veure el treball, i el
durem i el podrem comentar a nivell d’aquest Parlament, el que
podem anar a fer amb motiu d’acomplir aquesta proposta que
ens ha duit, aquesta declaració que ens ha dut el Parlament; li
he de dir que ja he parlat amb altres comunitats, amb altres
regions que participen amb aquesta idea, amb aquesta idea la
qual sobretot és una idea en què vull insistir, de qualitat,
d’afavorir la qualitat dels nostres productes i poder diferenciar.
Nosaltres aquí no tenim grans produccions i per tant tampoc no
necessitam aquestes grans extensions de terrenys que podrien
afavorir els transgènics. Li he de dir que dilluns encara parlava
amb el conseller d’Agricultura del País Basc, la consellera
d’Astúries, els quals participen, una sèrie de regions europees,
de Grècia, d’Itàlia, de la Toscana, de diferents països de la
Unió Europea, i nosaltres, evidentment, respectarem, com se
suposa, els acords de la comissió; treballarem amb aquests
acords, evidentment respectant els acords de la comissió, i
sobretot, ja dic, amb el manteniment d’aquesta visió, d’aquest
interès en relació amb la qualitat dels nostres productes i
evidentment per evitar en tot cas també la possible

contaminació, com vostè sap, per la mateixa polAlinització dels
nostres productes.

Però ja dic, és una declaració de la qual ens feim ressò des
de la conselleria, respectarem els acords de la comissió i
sobretot donarem compte del que podem fer conjuntament i
treballarem conjuntament, com ja ho feim des de fa temps amb
altres regions a nivell d’Europa.

Me parlava també de les transferències del consell. Ja dic,
insistesc, parlant, traduint un poc l’acord de la reunió de
presidents, la Comissió Mixta en poques setmanes i jo esper
que a l’any 2008 ja puguem dur a Consell de Govern
l’aprovació del decret. En aquest sentit farem feina, però ja dic,
no just amb les transferències sinó en allò que és més
important, aquesta coordinació amb els consells, com no pot ser
d’altra manera.

En el tema de competitivitat parlava de l’augment del preu
dels cereals. Evidentment, el preu dels cereals ha augmentat
molt exageradament, ha repercutit en el cost del nostre sector
ramader; ha afectat sobretot el vaquí de llet i el de porcí. És en
aquest sentit que jo crec que és important, i entenc que aquests
acords de la Unió Europea han tranquilAlitzat el sector, jo no
crec tant perquè és poca la superfície de què puguem parlar de
biocombustibles aquí a Espanya, crec que és més, sobretot, per
aquesta situació, per aquesta demanda important de països
emergents a nivell mundial; però bé, en tot cas, amb aquestes
mesures crec que ja s’ha tranquilAlitzat bé el sector, però no
deixa que arrosseguem també una problemàtica en aquest
sentit, bàsicament perquè no hi ha hagut el corresponent
augment de preus que perceben aquests agricultors, els quals
han d’afrontar un cost molt més elevat.

I és en aquest sentit que, després de parlar directament amb
el sector ramader, després de parlar també amb les indústries
que ens hem reunit, hem pogut constituir ja la primera reunió
de la Mesa de la Llet i aquí ja hi duim propostes de treball, no
just és reunió, sinó proposta de treball en aquest sentit. Un
mercat que té el seu funcionament, lliure mercat, i que la nostra
actuació no pot ser intervenir en els preus, però sí ajudar a una
millor gestió de les mateixes explotacions, de les mateixes
empreses agràries, sí que entenc que hem de colAlaborar
conjuntament i que ja tenim tota una sèrie de propostes per dur-
les a aquestes reunions del grup de treball. El mateix que si
parlam de l’altra part de la cadena quant a la promoció, també,
d’aquests productes, com és en aquest cas la llet o el formatge,
i ja dic, tenim tot l’interès.

Tenim, li he de dir, també hem dedicat esforços al tema
estadístic i al mateix temps a aquesta mateixa Mesa de la Llet
ja hem comentat que feim un seguiment detallat dels preus.

En relació amb l’agilitació de les ajudes, crec que és
important. Aquí tenim un ens públic que és FOGAIBA, que és
precisament aquesta la feina, és organisme pagador i aquesta és
la feina i per tant agilitat al màxim. No just això, sinó que tenim
interès que, de vegades no és just que te paguin sinó que el
pagès, el ramader o el pescador pugui tenir informació de com
està el seu expedient; i així i tot, que és un procés difícil, amb
moltes dificultats, estam fent feina en un programa, o
continuam fent feina amb un programa, que és el SITA, que és
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sobretot perquè en pugui tenir coneixement el sector de la
situació com està i per tant les previsions de pagament. Per tant,
aquest és el nostre interès: agilitar al màxim el pagament
d’aquestes ajudes i per tant aquest organisme pagador,
reconegut com el FOGAIBA, que pugui fer aquesta tasca. Per
cert, he de disculpar la presència de la gerent del FOGAIBA la
qual tenia la seva filla que ha estat malalta, ha estat ingressada,
i no ha pogut venir, Francisca Parets la qual segurament
tendrem oportunitat en aquest Parlament, en una altra ocasió,
que la puguin conèixer vostès.

En relació amb la quota lletera, bé, jo li comentava el tema
de la quota quan m’he referit també al tema, és a dir, aquesta
certa flexibilitat que es té en relació amb la política agrària
comunitària, li parlava en relació amb un dels problemes que
havien sortit respecte a la liberalització del mateix sector de les
plantacions del vi; i en relació amb la quota lletera també hi
poden haver acords en aquest sentit, vull dir que és fàcil que
tenguem les reunions pertinents amb el ministeri i les
comunitats autònomes en relació amb la quota lletera.

Sí que hi ha un altre tema que potser que li preocupi, perquè
també hi hem treballat, i és en relació amb la necessitat que en
aquests moments poden tenir a més quota a Menorca, i d’això
sí que ens n’hem fet ressò i li he de dir que treballam
conjuntament amb el ministeri. Dins la Unió Europea i en el
darrer Consell de Ministres hi havia un país, com Polònia, que
demanava més quota i no es contempla per ara; però estam
mirant a veure si aquesta necessitat que en aquests moments té
Menorca de quota, si podem, hem tengut ja una sèrie de
reunions, no just amb el Consell de Menorca i el sector, sinó
també amb el ministeri, per aconseguir cobrir aquestes
necessitats que en aquests moments sí que té de quota Menorca.

En relació amb les inversions que vostè em deia de
cooperatives, en concret, a Eivissa, crec que, fa dos dies encara
estava reunida amb la consellera d’Eivissa, hi ha colAlaboració
i per tant crec que és d’interès d’aquesta conselleria, d’aquesta
consellera tot l’esforç que hi pugui haver en l’associacionisme,
en les cooperatives i ben segur que tendrem oportunitat de
comentar el cas concret de com es troben aquestes inversions
necessàries que vostè em comentava de la cooperativa de Santa
Eulàlia i Sant Antoni.

I després, en el tema d’aigües depurades sí que també hi ha
un esforç. Aquí tenc tota una sèrie de documentació, la qual li
podem fer arribar, de projectes de reguiu amb aigües
depurades; però li he de dir que, a més, hi ha un esforç
important que hem fet, en concret, a segons quines àrees no just
d’Eivissa sinó de Formentera, perquè entenem que hem de
completar aquest cicle de l’aigua, i per tant sí que hi ha un
esforç des de fa temps, vull dir que és una colAlaboració
ministeri i govern i conselleria, però un esforç que també
contemplam en el mateix Pla de desenvolupament rural els
esforços amb l’aigua. Però ja dic, són reunions continuades en
què treballam tant el que representa que de vegades per la
conselleria ens queda tenir els terrenys per a aquestes balses
distribuïdores d’aigua i que entenc que hem d’aprofitar tota
aquesta aigua depurada. I de vegades, una de les preocupacions
que tenim i que n’hem fet menció en aquest Parlament, com per
tot arreu, del gran consum que representa l’agricultura, crec que
podem realitzar aquesta tasca de distribució i de colAlaboració

institucional amb tot el que pot representar en aigües
depurades.

I bé, en temes de ramaderia vull dir que, l’hi insistesc que
no és una feina d’ara, és continuar, és una feina que s’ha anat
fent d’enrera i el que hem de fer, en tot cas, és completar-la,
com per exemple quan parlava de poder declarar lliure de
determinades malalties aquí les Illes. Però ja dic, és un esforç
conjunt que he de fer amb el sector i sobretot amb aquests
temes que afecten la sanitat animal, en aquest cas, com també
en el cas de la sanitat vegetal, com parlava també en altres
intervencions.

Crec que amb això donaríem per resposts els temes que
s’han plantejat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Renuncien al torn de
paraula el Grup Mixt, UM i el BLOC, té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, molt breument. Un
conseller de tots els que hi ha hagut al llarg de la història de la
comunitat de Balears, deia, i no amb manca d’encert, que no es
podien fer truites sense rompre ous. Dic això perquè estam molt
acostumats que es repeteixin tòpics quan ho governa el Partit
Popular i un dels tòpics és el de les ajudes, precisament, que ha
comentat el Sr. Cardona. No és per contestar-li a ell, però sí per
aclarir-ho a la consellera; les ajudes del pagament únic de l’any
2005 es varen cobrar amb més de la meitat de l’import a
l’exercici del 2006, pel que es va acumular el 2006 amb part
del 2005, amb les corresponents conseqüències fiscals per als
pagesos. Només això, perquè quedi aclarit el retard en el
pagament de les ajudes, el qual no és imputable sempre al que
governa sinó a la implantació de les noves normatives o a la
implantació de noves mesures de política agrària.

Aclarit això, i reiterant allò que no es poden fer truites sense
rompre ous, l’encoratj que lideri, des de la Conselleria
d’Agricultura, una nova etapa en el sector agrari de les Illes
Balears, recuperant molts dels anhels i de les ilAlusions de
pagesos que segueixen estant en el camps, treballant la terra i
lluitant per un futur millor seu i dels seus descendents i de tots
aquells que els vulguin acompanyar.

I a més d’això, aclarir-li i posar-li com a exemple, sobre el
sector lleter, que la primera mesura que va emprendre el
Govern a la passada legislatura va ser abandonar l’accionariat
de PRILAC, l’única vegada, l’única empresa que el Govern de
les Illes Balears, a través d’una de les seves empreses
públiques, ha abandonat l’accionariat.

Són dos exemples del que passa quan governa i quan no
govern el Partit Popular. Aleshores, perquè sembla que el Partit
Popular quan és a l’oposició no ha governat mai aquestes illes,
convé que tots facem exercicis de memòria.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcías. Té la paraula el portaveu del Grup
Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. I sobretot manifestar la meva
alegria de ser tan important, és a dir, en lloc de parlar amb la
consellera, resulta que el portaveu del PSOE es dedica a
contestar aquest portaveu. I ja està bé, el problema és que la
brevetat del temps m’impedeix explicar algunes coses que tal
vegada també val la pena tenir en compte.

Però hem iniciat una intervenció avui de matí, que crec que,
excepte algunes excepcions, doncs he procurat reflexionar i
aportar les reflexions sobre la compareixença de la consellera
i jo vull seguir en aquest sentit. No li puc comentar el que ha
dit, entre d’altres raons per falta de temps, però supòs que no
me’n faltarà per a pròximes ocasions. Queden algunes coses
pendents, però miri, Sra. Consellera, com que resulta que m’ha
quedat l’altra intervenció a mig camí, m’agradaria recuperar
quan parlàvem d’agricultura que no hem parlat del sector de
secà, el qual també està molt malmès, tant fruits secs com
cerealístic; perquè si miram els preus dels cereals avui en dia
que tenen els pagesos d’aquesta illa o d’aquestes illes, perdó,
la veritat és que fa que no siguin les explotacions molt
rendibles, i això també és preocupant.

Quant a producció ecològica, record que fa uns anys, a
l’any 1999 es va treure una normativa que feia un esforç
important, fins i tot des del punt de vista administratiu, que es
creava quasi com una direcció general de producció ecològica
integrada, que després es va rebaixar perquè pareixia que era
un projecte massa gros. A mi m’agradaria saber quin és el
projecte de la consellera.

I quan parlam..., bé, amb el PDR sí que m’agradaria...,
m’alegra que ja estigui presentat a BrusselAles, que hagi entrat
oficialment a BrusselAles, i voldria saber si hi ha moltes
modificacions; potser si ens envia el text idò ja s’evita fer la
intervenció; em referia a si hi ha moltes modificacions respecte
del treball que va deixar llest l’anterior govern.

I entram en pesca. M’alegra que la consellera es preocupi
per la protecció del fons, i hi ha una sèrie de qüestions que jo
crec que val la pena tenir en compte. Anuncia una xarxa nova
d’àrees protegides; m’agradaria que, en el que pogués,
desenvolupàs aquest anunci, a veure en què consisteix i per on
va. M’agradaria saber també si aquesta normativa europea que
ha estat regulant les mesures del peix i en concret el problema
de la mida de la llagosta, si es manté o pensen intentar algun
tipus de mesura que pugui dar sortida als pescadors d’aquestes
illes, perquè ens podem trobar amb una situació bastant
paradoxal. Fixi’s, la mida de la llagosta que es pot pescar aquí
i que, per tant, s’ha de comercialitzar, implica que tengui molt
més pes i per tant tengui un preu molt més car; en canvi això
pot fomentar, i aniria en contra de la política que estàvem
parlant, de promocionar el producte d’aquí, pot ser contrarestat
per tota la llagosta que s’importa de fora, de països no europeus
que tenen una mida molt més reduïda i que és molt més barata.
Evidentment aquest és un tema que des del punt de vista de

comercialització pot crear un vertader problema, i que valdria
la pena, si mantenim aquest tipus de mesures, a veure què es
pot fer respecte a la comercialització d’aquests productes.

Parlava la Sra. Consellera, i això ho deia en pla general, que
volia fer un control sobre la qualitat dels productes. Clar, però
pareixia que només ho feia dels productes d’aquí. Què passa
amb els productes que vénen de fora?

Hi ha una qüestió de la qual m’he adonat: que a les reserves
marines normalment s’estableix una àrea de protecció fixa,
permanent, i llavors hi ha una àrea de veda o de protecció que
va rotant cada temporada. El fet és que, almenys de les que jo
conec, aquestes àrees no roten, i duim per exemple la d’Eivissa
i Formentera, la mateixa àrea de veda, de protecció, que hauria
de rotar, des que està creada no s’ha canviat. Pensa en aquesta
legislatura que es canviarà o es mantendrà en aquest sentit? 

Igual que la normativa ens permet que es creïn àrees de
veda temporals sense haver d’entrar a la declaració de reserva
marina, i això permetria que segons quines àrees costaneres,
sobretot de nosaltres que tenim les competències en aigües
interiors, es poguessin d’alguna manera delimitar establint una
veda temporal de fins a tres anys o de dos anys, de manera que
els recursos es poguessin regenerar, que els fons poguessin
millorar, i això és una qüestió que ha quedat sempre a la
normativa i que mai no s’ha aplicat. En aquesta legislatura
pensa la Sra. Consellera que hi haurà alguna novetat? També
pel que fa al Canal de Menorca ha explicat molt bé la Sra.
Consellera que s’ha entrevistat amb les confraries de Mallorca:
d’Alcúdia, de Cala Rajada i de Pollença; Menorca també té
dues confraries, com a mínim, que estan afectades per aquesta
zona: Ciutadella i Maó. No sentit nomenar-les; no sé si és que
encara no s’hi ha entrevistat, o si no pensa fer-ho o..., en fi, que
aquesta qüestió està pendent.

Hi ha una qüestió important que si bé no afecta, si vol, els
pescadors professionals, sí que afecta els recursos i sí que
afecta la defensa del fons marí, que és la situació de la tonyina.
Fins i tot s’havia parlat de fer un santuari al sud de Formentera.
Té mesures previstes la consellera respecte a aquesta situació?

Hi ha també un problema, que últimament els combustibles
estan pujant, i això afecta directament no només als agricultors,
sinó que afecta directament també al sector pesquer. Hi ha
alguna mesura prevista per intentar compensar aquests
increments del combustible?

Després..., és que no vull allargar-ho massa i al final acab
sempre amb el mateix. La política europea, la nova política
europea en pesca està potenciant la pesca artesanal, i com ha dit
vostè molt bé bona part del nostre sector pesquer és de pesca
artesanal; però hi ha una sèrie d’ormejos que són tradicionals
que a Europa han estar prohibits, entre altres raons perquè
diuen que són arts de (...) i que això no va bé i, en canvi..., o
que per aquesta condició s’han prohibit i, en canvi, a Balears és
tradicional que es facin servir, com per exemple l’artet o la
jonquillera. Aquest tipus d’art simplement i senzillament està
dedicat a un tipus de peix, a un espai molt concret i la veritat és
que no ha causat cap mal mai, sinó simplement que ha tengut
la desgràcia de caure dins la bossa del concepte més gros i per
tant s’està radicant. Avui en dia el gerret es pesca
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d’arrossegament i fa molt més mal que si es pescàs amb aquest
tipus d’arts.

I finalment, Sra. Consellera, m’agradaria saber si té prevista
la conselleria durant aquesta legislatura treure endavant una llei
de pesca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en relació amb aquest tema que plantejava d’aquesta nova etapa
i que..., el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, aquesta
nova etapa i aquest reconeixement a la lluita dels pagesos, jo
crec que hem d’anar junts en això, i jo crec que els esforços...,
i a posta dic que tant de bo li vull agrair aquestes paraules i
tenir aquesta resposta en el sentit que hi hem d’anar tots, per
aquest camí. Sabem que és una situació difícil i per tant hi ha
d’haver aquest reconeixement que es mereixen, com he
comentat a la intervenció, agricultors, ramaders i pescadors.

En relació a allò que ha exposat el portaveu del Partit
Popular, Sr. Josep Juan Cardona, el sector de la carn és ben
vera, que el sector de la carn és un tema en què hem de fer
esforços. L’altre dia estava parlant amb gent del País Basc i
comentaven els esforços que s’han fet allà amb la carn
d’Euskadi, i consider que sí, que és un sector que ha patit ara
aquests augments de cost importants i que no té la seva
traducció en aquesta diferenciació de producte i, per tant, en el
fet de poder tenir unes rendes més importants.

Nosaltres -ho he comentat però jo hi vull insistir- també
consideram que la nostra participació a Carn Illa ha de ser
important per al sector, i en aquest sentit ens hem posat a fer
feina sobretot per millorar la gestió, perquè consideram que
això és una sortida important i per garantir aquesta sanitat de la
carn, però hem de treballar també, jo crec, per afavorir aquests
productes diferenciats d’aquí, no just amb els que tenim ara en
aquests moments, que podem parlar d’indicació geogràfica,
sinó també parlar d’altres que hem d’estudiar, que hem de ser
capaços de diferenciar en qualitat, perquè evidentment, com
comentava, dins aquest món globalitzat és bo de fer que ens
entri de fora i no som capaços de..., i a vegades la
problemàtica, com expressaven també des de diferents sectors,
és que el consumidor d’aquí, quan no consumeix el producte
d’aquí, no ho aprecia tant i després és bo de fer que es redueixi
el consum si no pot identificar precisament aquest producte. Jo
crec que els esforços van amb aquesta idea que el consumidor
pugui triar, que en tot cas tengui la informació i pugui triar i
nosaltres afavorir, diguéssim, aquests productes de qualitat.
Estava pensant que igual que li deia que feim esforços en la
gestió pel que afecta a Carn Illa, també amb una altra com és
Bon Mè, també consideram que és una via per treballar i per
poder oferir al consumidor les característiques que pugui
demanar.

En el tema de producció ecològica els esforços són
fomentar sobretot i donar suport als controls per oferir aquest
producte diferenciat, donar-lo a conèixer amb promoció als
centres escolars amb unitats didàctiques, que ja s’hi està
treballant, o amb horts escolars que ja s’ha fet altres temps,
però també poder potenciar la viabilitat també a menjadors
escolars.

En relació al PDR jo no tenc cap problema que vostè el
tengui. Aquí hi havia un pla de desenvolupament rural que ha
hagut de ser objecte d’una revisió però en profunditat; en
profunditat i en poc temps perquè teníem interès en el fet que
això pogués entrar, juntament amb les altres 16 comunitats
autònomes, pogués arribar a la Comissió Europea, i sobretot
per fer-nos ressò de les alAlegacions del sector, i jo crec que
s’havíem d’escoltar i s’han tengut en compte moltes. Per tant el
podrà tenir; jo no sé si tot el tenim penjat a la pàgina web de la
conselleria, però en tot cas l’ha de tenir a la seva disposició.

En relació a allò que em comentava de la xarxa d’àrees
marines, és coordinar totes les reserves marines, però també
LIC marins, parcs naturals, àrees marines, és a dir, contemplar
totes les àrees protegides i que puguem fer una xarxa.

En relació al tema de la llagosta jo entenc, i vostè ho coneix
perfectament, que hi ha un reglament europeu. Qualsevol
mesura que es prengui ha d’anar en coordinació, evidentment
amb això, i jo li vull insistir sobretot també en aquests temes
també que em parlava de possibles vedes, del raor i tot això,
allò que és més important són tots els estudis científics. Jo
l’experiència mateixa ara d’un dels darrers temes, que entenc
que s’hi ha treballat i s’hi ha treballat científicament, ha estat el
dels sistemes de fondeig que ens estaven demanant; jo crec que
les àrees protegides, les reserves marines, allò que parlem de
zones protegides, crec que és important la protecció com també
que en puguem gaudir, que siguem capaços de conservar
aquesta sostenibilitat i que també la gent en pugui gaudir.
Nosaltres hem tengut la possibilitat de veure aquests estudis
científics que s’ha realitzar per part de l’Oceanogràfic, per
exemple ara amb la reserva marina de Llevant, i per tant que
sigui possible sense perjudicar la zona, trobant aquells llocs
d’arena i no de posidònia, també fer possible això.

I aquesta serà un poc la política de la conselleria en aquests
temes que puguin afectar sobretot en aquest cas que em
demanava de la pesca, tant en temes que han estat objecte de
comentari, de la veda, com també en relació a aquesta xarxa i
les actuacions que podem fer per establir punts en comú o
possibles ampliacions, com sap ben bé vostè que ens estan
demanant, i que consideram que és important ara, per exemple
a la reserva de Llevant, no tant ampliar com estan demanant les
mateixes confraries, el mateix sector, com estudiar-ho, fer-hi
feina bé i després, en tot cas, aplicar el reglament.

Ho dic per allò que...

EL SR. PRESIDENT:

Li pregaria, Sr. Consellera, si pogués...
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Resumir, sí. 

En relació, em comentava, a aquests ormejos típics de la
pesca artesanal, estam estudiant el nou FEP perquè considera
que hi pugui haver excepcions, i ho estam estudiant
detalladament perquè aquestes seccions específiques puguin ser
considerades i poder fer una proposta.

I si em permet el president, just em permetran una sèrie...,
em pareix que he contestat; en tot cas si necessitam... Crec que
he pres nota d’allò que m’ha plantejat, i si em permet el
president, deixi’m fer una sèrie de conclusions. Tots recordam
allò que hem expressat en aquesta compareixença quant a
insistir en allò que aquest sector, i coincidim amb els portaveus
que han intervengut, aquest sector estratègic és una activitat
estratègica i, per tant, que hem de fomentar pel que representa
socialment, culturalment o paisatgísticament, i per tant allò que
dèiem que té una participació petita però que és un gestor del
territori, és allò que hem de fer, aquesta consideració al sector,
a la gent del sector, a la gent que tant ha lluitat, com comentava
el portaveu socialista, tant ha lluitat per aquest sector.

Tendrem molt en compte, i també s’ha comentat aquí,
tendrem molt en compte l’opinió del sector, la colAlaboració i
la lleialtat institucional. És un tema en què tenc especial interès,
com deia ahir, que també és un dels temes que de tot d’una el
president així m’ho va encomanar. Hem fet moltes reunions
amb el sector, jo crec que tendrem moltes oportunitats, moltes
altres també em queden, però sobretot allò que els tendrem en
compte a l’hora de fer feina.

Polítiques sobretot que tenguin..., que el sector donar
continuïtat. Jo crec que és l’acord de tothom, un sector
productiu, i sobretot que no tenguem raons o que no es tenguin
excuses perquè s’abandoni. Per tant és en aquest sentit que
parlàvem que continuï i que sigui un sector competitiu, i
aquesta competitivitat l’aconseguirem amb aquests productes
de qualitat, l’aconseguirem amb aquesta recerca i la formació,
dinamitzant el sector amb la incorporació de joves, fent un pla
de reestructuració de l’agricultura i també de la ramaderia fent
una especial importància en allò que també expressàvem aquí,
el tema de carn, el tema de llet, el tema de fruites i hortalisses,
que entenc que han de ser els eixos de la nostra política. Però
sobretot també assegurant a aquest consumidor aquesta tasca
que hem de dur per donar seguretat, per donar seguretat
alimentària, aquesta tasca de sanitat i sobretot també de
traçabilitat del producte des de la mateixa producció agrícola
o ramadera fins al comerç. Per això volem que recuperi aquesta
quota de mercat, volem que sigui el sector agroalimentari i
pesquer sostenible, volem -insistim- recuperar aquest cicle de
l’aigua, aquest equilibri que entenem, això que ara diríem que
no es perdi una gota d’aigua depurada. I evidentment
compatibilitzar la protecció i el manteniment dels recursos
pesquers. 

Quan parlam de potenciar l’agricultura ecològica, quan
parlam de dieta mediterrània, parlam també de nous model de
consum, i és per això també que hem comentat i que dins
aquestes primeres intervencions que hem tengut hem insistit

sobretot en allò que és aquest PDR, aquest nou programa de
desenvolupament rural, on hi ha unes mesures importants, que
evidentment tenen molt de pes econòmic, pressupostari,
aquestes mesures agràries, però també tenen el seu paper
important les mesures agroambientals.

En tot cas, i per completar i per acabar, Sr. President, ja em
permetrà just comentar que allò que ha de repercutir millor és
sense dubte aquesta tasca que hem de dur a terme, és millorar
la qualitat de vida dels nostres agricultors, dels nostres
ramaders i dels nostres pescadors i, sobretot, millorar la imatge
d’aquest colAlectiu que té, sense dubte i entenc que és compartit
per tots, aquesta funció social i cultural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I havent-se esgotat l’ordre
del dia, agrair a la conselleria i a tots els que l’han
acompanyada la seva presència en aquest acte parlamentari.

Moltes gràcies.
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