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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 8027/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre
l'execució del pressupost del 2008 per part de la Direcció
General de Pesca.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 8027/08, de l’Hble. Consellera
d’Agricultura i Pesca, Sra.  Mercè Amer i Riera, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari Popular per tal d’informar sobre l’execució del
pressupost del 2008 per part de la Direcció General de Pesca. 

Assisteix l’Hble. Sra. Mercè Amer i Riera, consellera
d’Agricultura i Pesca, acompanyada del Sr. Fernando Pozuelo
i Mayordomo, secretari general de la conselleria, als quals els
agraïm la seva assistència.

Té la paraula la Sra. Mercè Amer i Riera per fer l’exposició
oral sense limitació de temps, de totes maneres li pregaríem
cura. Gràcies.

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

Gràcies, Sr. President. Procuraré escoltar el seu
suggeriment. Bon dia senyores diputades, senyors diputats,
senyor lletrat, em dispòs, tal i com ha demanat el Grup
Parlamentari Popular, a donar compte de l’execució del
pressupost per part de la Direcció General de Pesca, destinat a
la millora de la productivitat i l’explotació de recursos pesquers
de les nostres illes. Pel que fa a les partides relacionades amb la
consolidació i l’increment de les reserves marines i a l’execució
del Pla nacional de cultius marins vull destacar les següents
actuacions: 3.427 euros destinats a un projecte d’inversió per
estudiar la qualitat agroalimentària de determinades espècies
com la corbina, de la qual ja se n’ha fet un tast analític per
valorar-ne les qualitats nutritives i organolèptiques de cara a la
futura comercialització; 47.000 euros destinats al cultiu
d’aquesta mateixa espècie, la corbina, que es cria ja en vies
flotants i a les instalAlacions de laboratori d’investigació marina
i aqüícola del Port d’Andratx, (...); 32.000 euros per continuar
amb el Projecte nacional de la conca mediterrània, enguany
s’han adquirit nous exemplars, provinents de l’illa de Còrsega
i es disposa de nou material de laboratori per criar els alevins
d’aquesta espècie de manera que es puguin amollar a la mar
amb més garanties de supervivència. 

Prop de 30.000 euros per a les instalAlacions, adequació i
conservació de les gàbies flotants per al cultiu de corbines,
déntols i altres espècies que s’estudien actualment, així com per
a la climatització i refrigeració dels tancs reproductors i la
instalAlació de menjadores automàtiques.

11.900 euros per un projecte de coordinació amb el Consell
Superior d’Investigacions Científiques per a l’estudi de
determinades espècies marines per conèixer l’estat dels recursos
pesquers, els possibles agents contaminants a què estan
sotmesos o l’estrès que poden arribar a patir. És aquesta una
actuació molt important que serveix per planificar millor la
gestió dels recursos, la instauració de noves vedes, etc.

30.000 euros per al Pla nacional de cultius multitròfics,
consistent en el cultiu d’organismes marins, com bivalves o
algues marines que filtren l’aigua i aprofiten els nutrients per tal
d’aprofitar els residus del cultiu de peixos criats a les gàbies i
reduir així l’impacte ambiental que pugui suposar per a
l’aqüicultura. 

Prop de 84.000 euros per al Pla nacional de cultius de
musclos destinat a estudiar les possibilitats comercials del cultiu
d’aquesta espècie a les Illes Balears.

De tota aquesta partida provinent dels fons del ministeri s’ha
executat gairebé tot el pressupost, quedant sols un saldo
disponible de 4.500 euros que es destinarà a completar aquestes
actuacions.

D’altra banda és important destacar les partides destinades
a millorar les reserves marines de les Illes Balears, que és, sense
dubte, un dels objectius més importants de la Direcció General
de Pesca i per tant també d’aquesta conselleria. A l’actual
exercici econòmic s’han executat 198.230 euros en la millora i
adequació de les reserves marines; bon exemple d’això és
l’actual presència de tres vigilants a la reserva marina de
Llevant, a la gran reserva marina de Llevant, i la coordinació i
la colAlaboració amb els vigilants del ministeri; també ho és la
dotació de vigilància de la reserva marina d’El Toro i Malgrats,
que es va crear sense cap tipus de dotació i que ha estat un
grapat d’anys sense funcionalitat ni control. Ara totes les
reserves marines, totes les reserves marines de les Illes Balears,
tenen la dotació necessària per funcionar.

Encara dins aquesta partida es poden destacar tres projectes
d’inversió, tots tres destinats a analitzar les zones possibles
habilitades per al cultiu de marisc: un amb pressupost de 6.000
euros destinat a l’anàlisi de biotoxines per conèixer l’estat i les
possibilitats dels cultius aqüícoles, un de prop de 4.000 euros
dirigit a analitzar el fitoplàncton existent en aquestes zones per
valorar la instalAlació de futurs cultius; i encara un altre ben
lligat als dos anteriors, i és amb una partida de 2.400 euros,
destinat a la producció i l’estudi de musclos bàsicament, o
fonamentalment, i les seves possibilitats com a cultiu. També de
tota aquesta partida, que suma 215.000 euros, hi ha un saldo
disponible de 4.269 euros que completarà, evidentment,
aquestes actuacions a què he fet menció.

Pas ara a detallar l’execució d’una infraestructura molt
important que ha duit a terme enguany la Direcció General de
Pesca amb fons finalistes de l’IFOP, i per tant que ja ve d’anys
anteriors però que enguany s’ha duit a terme, i es tracta de la
colAlocació d’esculls artificials a la zona de Llevant, a la zona de
Portocristo en concret, per tal de protegir aquesta zona de la
pesca ilAlegal d’arrossegament. És una actuació aquesta a la qual
s’han destinat poc més de 700.000 euros.
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Encara hauríem de destacar un grapat d’actuacions, en
aquest cas de caràcter immaterial, executades també amb fons
d’IFOP. Destaca sense dubtes l’encomana de gestió de
l’empresa TRAGSATEC per a l’execució d’un sistema
d’informació que ens permeti zonificar els diferents tipus de
fons marins, d’arts de pesca, i que per tant ens serveixi per fer
un seguiment de l’estat dels recursos de cara a una futura gestió
pesquera. És, a més d’un sistema d’informació, una eina
necessària a l’hora d’implantar un nou reglament. Per a tot
plegat a aquesta actuació s’ha destinat una partida de 281.000
euros. Destaca també una partida de 75.800 euros per estudiar
els dofins mulars i la seva important relació amb els pescadors
tradicionals de cara a una millor convivència de cara al futur.

Finalment crec que cal remarcar una partida de 4.820 mil
euros destinada a la promoció i difusió d’una espècie marina de
gran interès comercial, com és la llampuga, a través de la
producció i difusió d’un documental audiovisual. D’aquesta
darrera partida que he exposat hi ha a dia d’avui un saldo
disponible de prop de 9.000 euros que ja s’ha previst que es
destini a un projecte de marcatge biològic i comercial de
llagostes per millorar-ne l’efectivitat de les captures i garantir
sobretot l’estabilitat d’aquest recurs.

Finalment, i tornant a la important que per part de la
Direcció General de Pesca tenen les reserves marines, vull
destacar el seguiment científic d’aquestes, tant en recursos
naturals, en biodiversitat, en talles de peixos, etc., que s’ha
resolt amb una encomana de gestió de l’empresa TRAGSA amb
un pressupost de 180.000 euros. Així mateix vull remarcar un
conveni amb l’Institut Oceanogràfic per valor de 30.000 euros
-em referesc a l’Institut Espanyol Oceanogràfic- per valor de
30.000 per desenvolupar un projecte complementari al que ja du
a terme el ministeri de cara a decretar el canal de Menorca com
a àrea marina protegida; es tracta sobretot per la nostra part
d’una actuació destinada a valorar en el futur la proposta del
ministeri en el sentit de si és adequada i quines conseqüències
pot tenir per als nostres pescadors. D’aquesta partida hi ha
actualment disponibles 30.000 euros que es destinaran a
mesures de control pesquer, com són els dispositius de
seguiment de les barques de bou i els destinats a identificar els
capcers.

Feta aquesta relació resumida de les actuacions executades
enguany per la Direcció General de Pesca, qued per suposat a la
seva disposició per a qualsevol aclariment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar... Deman als portaveus si és necessària aquesta
suspensió.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major, i intervé en primer lloc el Grup Parlamentari Popular
perquè és l’autor d’aquesta iniciativa.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és molt natural hem de
començar la compareixença dant la benvinguda a la Sra.
Consellera i al Sr. Secretari general de la conselleria en tant que
acompanya la responsable d’aquest departament.

Mirin, jo agraesc la informació detallada que ha fet la Sra.
Consellera sobre aquestes qüestions, però hi ha algunes
qüestions que a mi m’agradaria aclarir perquè, clar, home, un
any no és molt de temps, però sí que és temps suficient per fer
algunes coses. Jo del que vostè ha explicat li diré que veig que
es pensa més en una illa que en la resta. És molt senzill, quan
parlam d’esculls marins s’han posat només a una àrea. Vostè és
tan conscient com jo o com tots els diputats i les diputades que
formam aquesta comissió que quan parlam d’esculls marins és
una mesura importantíssima i que a la memòria de la conselleria
es duia..., parlar de projecte estrella, Sra. Consellera, potser és
una exageració, però sí que es duia com una de les inversions
importants, vertaderament importants per millorar, per protegir
i millorar els recursos pesquers. Aquesta qüestió només s’ha fet,
només s’han instalAlat a l’àrea de Llevant de Mallorca, i afegesc
Mallorca perquè la Sra. Consellera ja ho dóna per suposat, que
és Mallorca. Ni al llevant de Menorca ni al llevant d’Eivissa ni
al llevant de Formentera, al llevant de Mallorca. I perdoni si li
dic això perquè no ho dic amb cap ànim més que a vegades les
persones que viuen en aquesta illa de Mallorca i quan parlen de
Balears pensen en Mallorca, i seria convenient que algun dia
aprenguessin a pensar de Balears que en formen part quatre illes
i que també és necessari parlar o fer inversions i actuacions en
aquestes illes.

Perquè igualment veig que quan parlam de reserves marines
l’exemple ha estat la gran reserva, magnífica reserva de Llevant.
No ha dit res més la Sra. Consellera, però als consellers que no
són de l’illa de Mallorca els faig saber que és de llevant de
Mallorca, i això, Sra. Consellera, maldament jo ho digui amb un
to distès i amb una mica de broma, és un dels sentiments que
podem sentir del sector a les altres illes. Seria bo, Sra.
Consellera, que pensàssim en tots. 

Jo crec que, a més, en els projectes de la Direcció General
de Pesca hi ha temes importants; bé, volien millorar les
infraestructures de les reserves. L’abalisament de les reserves
era un dels objectius que s’havien marcat. Aquí, a la seva
explicació, no ha dat molt de detall. Jo el que sí li puc dir és que
l’abalisament de les reserves que no són de Mallorca no s’ha
incrementat d’una manera molt important, o no s’ha millorat o
ni tan sols no s’ha fet, i crec, Sra. Consellera, que és important
per dues raons: una, perquè com és molt natural s’ha de
conèixer quina és l’àrea protegida, i a efectes de navegació això
és important; i, l’altra, fins i tot per a la mateixa informació dels
pescadors, tant els professionals com els aficionats; escolti, si
una persona no té una adequada senyalització de l’àrea
protegida involuntàriament pot cometre infraccions que a ell
mateix li sabria molt de greu haver-les fet per molt que, escolta,
vol respectar aquestes àrees.
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És el mateix que..., jo tampoc..., i l’aspiració del grup de
consellers que demanàrem la seva compareixença és evident
que era conèixer les inversions que s’havien fet, però també el
compliment dels objectius polítics del compromís que significa
un pressupost, veritat? Per exemple, jo, Sra. Consellera, no l’he
sentida parlar de dues mocions, perdó, dues proposicions no de
llei aprovades en aquí, no només a la cambra sinó en aquesta
comissió, per unanimitat, com era la defensa de la pesca de la
tonyina, i en concret una, si tant volen, encara més concreta
sobre aquesta defensa, que era la delimitació d’unes àrees de
protecció per a la pesca de la tonyina, que no era responsabilitat
la declaració del Govern de les Illes Balears, però sí que era
responsabilitat i és responsabilitat del Govern de les Illes
Balears defensar aquesta postura del Parlament davant el
ministeri, davant el Govern i aconseguir entre tots, i li assegur
que amb l’ajuda de tots perquè jo crec que aquesta és una
qüestió indiscutida, que hi ha una àrea importantíssima del
Mediterrani on té jurisdicció..., o si no jurisdicció potser no és
la paraula adequada, però si influència -i potser també
jurisdicció- l’Estat espanyol, que tengui una protecció per a un
recurs que aquí és important i que si no es protegeix en molts
pocs anys desapareixerà.

I jo no conec, no ho ha explicat, si s’està fent investigació en
noves varietats de peix que puguin ser, diguem, explotades de
manera industrial i no haver-les de capturar. Hi ha una qüestió,
i és que les captures marítimes baixen. Jo no he sentit cap
iniciativa de la conselleria per intentar veure què es pot fer amb
aquesta manca de captures, que això significa que hi ha una
situació a la mar preocupant. 

Una cosa que m’ha cridat l’atenció és aquest estudi referit
als dofins, que volen que d’alguna manera tenguin certa
relació..., no sé com ho ha dit, perquè puguin conviure amb els
pescadors. Jo no sé si els dofins són molt amics dels pescadors
o els pescadors són molt amics dels dofins; no sé quin tipus
d’estudi es pot fer perquè siguin amics pescadors i dofins, Sra.
Consellera; jo el que li puc dir és que fa molts d’anys que la
flota d’arts menors té, sofreix, pateix uns mals molt grans a
causa dels dofins, i que des de fa molts d’anys s’han estat fent
estudis, s’han buscat maneres, fins i tot instalAlar a les boies o
les balises que subjecten les xarxes uns aparells que facin..., no
sé com es diu en català, ultrasonidos que facin fugir els dofins
i que no facin mal, i comprendrà que el que necessitam, més que
estudis de convivència, són solucions perquè els pescadors no
tenguin aquests mals. 

Miri, en infraestructures està molt bé que vulguin invertir en
esculls artificials, ja li ho he dit, però seria bo que hi hagués una
actuació, almenys complir l’objectiu polític que deien els
pressuposts que fos alguna cosa bastant més ambiciosa. 

Hi ha una altra infraestructura que duim anys enrere, que
vostè l’ha heretada, que és aconseguir que per exemple al port
de Cala Bona a Mallorca s’instalAlin uns assortidors de
combustible per als pescadors, com a molts altres ports que ho
necessiten. No s’ha fet, i en un any i mig hi ha temps d’haver-ho
fet. Jo crec que hi ha una altra qüestió que afecta d’una manera
molt seriosa el sector pesquer, i que si parlam de millores de la
seva rendibilitat també l’hem de tenir en compte, que són els
seus costos. La Sra. Consellera no ens ha parlat dels problemes
de combustible. Avui en dia és lamentable que els pescadors
hagin de dir que aturaran un dia a la setmana perquè no poden

pagar els costos; això és la ruïna per als mateixos pescadors,
perquè si diuen que deixen de pescar un dia a la setmana, si ho
fan perquè tenen massa captures i per tenir un control i no
sobrecarregar l’esforç pesquer seria lloable, però si ho fan
perquè no poden pagar el gasoil, Sra. Consellera, és que s’estan
arruïnant, és simplement i senzillament això. 

Clar, i a mi em va sorprendre -sap vostè que en parlàrem en
aquesta seu fa un temps- a mi em va sorprendre en gran manera
que quan es van plantejar aquests problemes del combustible
una de les sortides fos precisament -això estava publicat a la
pàgina web del Govern- reduir una hora de pesca a les
embarcacions foranes. Escolti, reduir una hora de pesca a les
embarcacions foranes fa deu any que es va intentar. Per cert,
abans que se m’oblidi l’he de felicitar que ara s’hagi fet aquesta
reducció, però li vull dir que fa deu anys que ho va treure el
Govern de les Illes Balears, que va ser impugnat, que hi va
haver una guerra duríssima amb els pescadors forans per fer
mantenir l’horari que tocava, que hi va haver un munt de
recursos, un munt de plets, i que quan va entrar el govern
següent, el govern del pacte, no només es va anulAlar aquesta
hora sinó que es varen perdonar totes les sancions. I a mi
m’alegra veure que deu anys després així mateix s’han adonat
que és millor reduir una hora de pesca o reduir algunes hores de
pesca per no sobrecarregar l’esforç pesquer i per mantenir la
capacitat de producció, per dir-ho així, del nostre sistema.

Però el que no pot ser, Sra. Consellera, és donar l’esquena
als problemes que toquen. Vostè sap, i ho entenc i ho sé, que hi
ha subvencions, algunes subvencions que vénen de Madrid i que
vénen de fa dos anys enrere i que han estat els darrers a cobrar
els nostres pescadors, i encara perquè vostès varen avançar els
sous. A mi em pareix lamentable que sempre ens toqui ser els
darrers; per què som els darrers a cobrar aquestes subvencions?,
per què els nostres pescadors no han tengut una actuació, una
activitat, o almenys per què no coneixem -(...) no ho coneixem
i la Sra. Consellera ho ha fet- per què no coneixem i no és
pública una actitud belAligerant de la Conselleria de Pesca
davant aquest problema? Per què no s’han pres mesures per
abaratir els costos del combustible dels pescadors professionals?

Ara no és el moment, possiblement, de fer-li propostes, ja ho
farem en el seu moment, ni de dar lliçons, però Sra. Consellera
vostè sap que quan parlam de combustible amb el sector
pesquer parlam del 70% dels costos d’explotació, i que per tant
en aquests moments hi ha molts de pescadors que s’estan
plantejant, no que s’han plantejat, molts han abandonat i molts
altres s’estan plantejant abandonar, i això és perillosíssim per a
la nostra economia i és perillosíssim per al nostre sector.
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Per tant jo, Sra. Consellera, agraesc la seva compareixença,
però també li he de dir que la valoració, almenys de la primera
part de la seva exposició, o de la seva exposició primera, he de
dir que és d’alguna manera una miqueta decebedora. A mi em
sembla molt bé fer estudis de varietat, a mi em sembla molt bé
fer cultius o estudiar cultius d’organisme bivalves, però
m’agradaria que els pescadors poguessin viure dignament, i
aquest ha de ser l’objectiu de la conselleria. Està molt bé parlar
de fer un seguiment de les reserves, és necessari, és
imprescindible, hem de saber lluitar, però hem de tenir un
objectiu clar, únic, que és que els pescadors puguin viure
dignament, que és el que jo li dic.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Mixt, vol
intervenir? Té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot, agrair la compareixença de
la consellera i part del seu equip. Amb l’exposició que ha fet i
també amb les preguntes que li ha fet el Grup Popular,
coincidim en algunes coses, coincidim també que el nom de les
illes menors ha estat poc citat a la seva exposició, ha estat molt
concreta, amb projectes molt concrets, i possiblement li hagués
afavorit que hagués anomenat algun projecte a les illes menors,
i no l’hem sentit. 

M’agradaria saber, i ja parlam un poc de futur, si quan vostè
ha parlat dels esculls, si té pensat durant l’any que ve o l’altre,
alguna instalAlació, alguna zona de les Pitiüses o de Menorca,
per exemple. 

Ha parlat també, Sra. Consellera, de pesca, de les barques de
bou i de les barques de pesca del litoral, a mi m’agradaria saber
-que vostè no ho ha dit-, si han fet cursets a les illes menors, i
també a Menorca, evidentment, i per què no a Menorca, sobre
competència marinera, ..., en fi, formació perquè la gent pugui
començar a treballar, si no ho coneix, amb aquest món del
sector pesquer que aprofit per dir-li, també ja li han dit, és un
sector molt envellit que té poc recanvi a curt termini, per tant
m’agradaria saber si hi ha alguna iniciativa en aquest sentit, com
renovació de flota i, més que renovació de flota, renovació de
gent que hi vulgui treballar, si té pensada alguna iniciativa per
incentivar que la gent jove conegui aquest món, que es formi,
que faci cursets i que pugui anar rellevant la gent que es va
retirant o la gent, com deia el portaveu del PP, la gent que no
pot viure d’això.  Crec que és important dinamitzar aquest
sector, perquè si no el peix, que és una part important de la
gastronomia de Balears, el veurem en fotos.

Un altre tema molt important, vostè ha passat un esborrany,
són les notícies que tenc jo, sobre el tema de la regularització de
la pesca submarina a Formentera, jo ja li faig fer diverses
preguntes en aquest aspecte i les notícies extraoficials que
m’han arribat són que vostè ha passat un esborrany que
modifica, que això és l’important, les zones que es consensuaren
tant per la confraria com per l’associació de pesca submarina a
Formentera i l’administració. Hi havia un consens total i absolut
en unes zones molt determinades, fins i tot ja amb coordenades

concretes, amb l’abast que havien de tenir, amb cotes
baromètriques, en fi, una feina importantíssima que va durar dos
anys; vostè ha passat un esborrany a estudis que varia aquest
consens, m’agradaria saber a què es deuen aquestes variacions,
jo sé que vostès han fet proves de camp, han fet mostreigs
d’espècies pescables, diguem-ho així, amb pesca submarina, i
m’agradaria saber si es deuen a aquests mostreigs que vostès
han fet a Formentera o a què es deuen.

També voldria saber la seva opinió sobre la campanya que
es va presentar l’altre dia sobre “Peix nostre” a Eivissa, si té
pensat extrapolar-la a una altra banda, i vostè ha esmentat una
campanya sobre la llampuga d’un documental, i no he entès
molt bé el pressupost que hi havia destinat, m’agradaria que
m’ho repetís quan pugui intervenir.

M’agradaria saber també les solAlicituds que ha rebut tant del
Consell d’Eivissa com del de Formentera respecte del sector que
ens preocupa ara, el sector pesquer, que ens detallàs què li han
demanat els consells d’Eivissa i de Formentera en aquest
aspecte tant de formació, de cursets, d’ajudes, del que sigui,
voldria saber de la seva pròpia veu què li han demanat els
consells d’Eivissa i de Formentera en el tema pesquer.

Jo li vaig insistir moltíssim en unes senyalitzacions que es
van instalAlar per limitar la part del parc que toca a Formentera,
que havien posat dos pilons, dues pilastres de formigó
impressionants, sé que les han retirades, i m’agradaria saber ara
mateix com està senyalitzada aquella zona del parc com a
reserva marina.

Ja li han demanat sobre la tonyina, hi va haver dos acords
precisament, una iniciativa del BLOC i els Verds que es va
aprovar per unanimitat, i una iniciativa de l’anterior portaveu i
jo mateix que també es va aprovar, sé que s’han tramitat al
ministeri, sé que hi ha hagut denegacions o votacions encontra,
no sé si al Parlament de Madrid o al Senat, voldria saber ara
mateix com està aquesta iniciativa per poder establir una zona
de cria de veda a les Balears, concretament a les Pitiüses. 

I voldria també saber dos temes molt puntuals, que també els
hi han demanat, què pensa fer o quina opinió li mereix que els
pescadors hagin decidit aturar un dia, que ja sé que li han
demanat; i un tema de futur, però que crec que s’ha de començar
a plantejar, aquest estiu s’ha plantejat un tema important quant
a inspecció pesquera a nivell pràctic, o sigui, els inspectors que
surten a treballar cada dia per vigilar que ningú no cometi cap
infracció, a Eivissa i a Formentera, i molts no tenien clar on
havien de treballar. I per què li dic això?, perquè voldria saber
si la seva conselleria s’ha començat a plantejar on és la frontera,
i tal vegada “frontera” és un terme molt dur, però entre les
aigües interiors d’Eivissa i Formentera; molts d’inspectors
d’Eivissa deien, no, no, on és la frontera?, ja sé que no pintaran
una línia damunt la mar, però m’agradaria saber si s’han
començat a plantejar aquest tema, perquè és un tema bastant
important, perquè té derivacions pràctiques, d’impugnacions de
sancions que els inspectors d’Eivissa puguin posar a la gent de
Formentera o a l’inrevés. Per tant, m’agradaria saber com està
aquest tema o si s’ha començat a plantejar aquesta feina.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, entenent que ha renunciat a
intervenir el portaveu d’Unió Mallorca i del BLOC per
Mallorca PSM-Verds. Té la paraula el Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar la benvinguda
a la consellera d’Agricultura i Pesca i al secretari general tècnic
i també agrair la petició de compareixença que va fer el Grup
Popular per tal de facilitar aquesta compareixença i aquesta
explicació. Jo en primer lloc m’agradaria destacar l’execució
pressupostària molt elevada, a les dates que ens trobam i, per
tant, un grau d’execució que, així com ha exposat la consellera,
es correspon perfectament amb els objectius principals tant de
la direcció general com de la mateixa conselleria, una política
clarament destinada a la conservació de recursos i a la
sostenibilitat, al foment de la pesca responsable i a la
consolidació i l’increment de les reserves marines. Tot això en
benefici, com hem parlat a comissions anteriors, a l’hora de
tractar el tema de la tonyina o els temes relacionats amb les
pesqueres de Balears, d’aquest interès, com ha quedat prou de
manifest.

Crec que les respostes que ha donat han estat totes clares en
el sentit que l’exposició de l’execució pressupostària es
correspon amb la presentació dels objectius de la conselleria i
d’aquesta direcció general en concret.

A les reflexions que ha posat de manifest el portaveu del
Grup Popular, pot semblar, aquesta percepció que quan es parla
aquí de Balears sempre es pensa en Mallorca, jo li vull dir que
jo no ho veig exactament això, i menys per part dels
parlamentaris, crec que siguem de l’illa que siguem, hem de
pensar i hem d’actuar en conseqüència del que és la comunitat
autònoma en general.

Respecte de les mancances d’informació o les mancances
quant a la senyalització concreta de reserves o d’àrees
restringides, vull recordar que, diuen els juristes, el
desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, per
tant, possibilitats de conèixer les àrees, els pescadors saben bé
on poden pescar i on no, i la pesca recreativa és una altra
qüestió, igual que la caça, hi ha furtius a tot arreu, sempre n’hi
ha hagut, però això no fa que sigui culpa de la mala
senyalització, sinó que els culpables són els furtius.

Una altra consideració que sí que m’agradaria posar de
manifest és el que ha comentat sobre les qüestions
professionals, el preu del combustible, etc., efectivament, igual
que en l'agricultura, el preu del combustible per als pescadors és
un dels costos principals, i sí que seria important, com s’ha
demanat en moltes ocasions, la fixació d’un combustible
professional, però en aquesta línia s’hi ha fet feina, tant des del
Ministeri d’Agricultura i des del Govern de l’Estat, com des de
la mateixa comunitat autònoma.

I pràcticament res més, fer aquestes consideracions i agrair
una vegada més la seva exposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula la Sra. Consellera
per contestar globalment totes les qüestions que s’han plantejat
o bé per contestar-les individualment, així com vulgui. Moltes
gràcies.

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

Gràcies, president. Vull agrair als portaveus el seu to i esper
poder donar resposta a les seves aportacions i poder-les
comentar amb detall.

Començarem amb el mateix ordre que ho han presentat.
Parlava dels esculls marins, el Sr. Cardona, i ja ha començat un
tema que es referia just a un projecte, un projectes que jo ja li
vaig comentar, Sr. Cardona, que aquells projectes bons, els hem
de continuar i els hem de millorar, en tot cas, per tant,
d’aquelles actuacions que són positius hem de donar continuïtat,
com també voldrem que donin continuïtat a les que nosaltres
haguem pogut fer. Aquest és un projecte que ja ve d’enrera,
nosaltres l’hem acabat d’executar. Aquests esculls que s’han fet
a aquesta zona del Llevant de Mallorca, han estat positius i
sobretot per al sector professional, perquè l’objectiu ben clar, i
això és una constant i hi insistiré al llarg de tota aquesta
exposició i segurament tots vostès hi estaran d’acord, és que
tenim molt d’interès en el sector professional, per tant, les
mateixes confraries, en concret l’afectada en aquest cas, que era
la de Portocristo, però la mateixa federació, eren els primers
interessats en aquest projecte que hem dut endavant i en
expressió del mateix patró major, de dir, ara sí, ara sí que ho
fan. Això és el que hem completat i, ja dic, no tenc cap
problema a dir que era un projecte d’abans i que nosaltres
continuam els que són vàlids, com rectificarem aquells que
consideram que no són correctes. I sempre ens plantejam, a més,
tot el que representa tot el territori de les Illes Balears i,
sobretot, una constant en la qual vull insistir, i que és una bona
colAlaboració amb els consells, en aquest tema també hi ha
d’haver una bona colAlaboració. Però, sobretot, en un tema en
què també vull insistir és que es tracta no només de posar
esculls a determinats llocs, sinó també reforçar la vigilància, en
feia menció el Sr. Mayans, també és important reforçar la
vigilància, però, a més de la vigilància, perquè parlam de zones
molt important, d’una zona marian molt important, d’unes
aigües molt importants, és la colAlaboració amb els mateixos
pescadors, amb les mateixes confraries, que jo, amb les
relacions que hem tingut, perquè hem visitat totes les confraries
i ens hem fet ressò de la seva problemàtica, jo li he de dir que,
encara va ser la setmana passada, que vàrem tenir una reunió a
la Delegació de Govern precisament, perquè si hi ha una
constant que ens han demanat les mateixes confraries, és la
responsabilitat, i jo estic contenta de la seva actitud de
responsabilitat, però també fer-la complir, i no només amb la
nostra vigilància, sinó també amb la colAlaboració amb la
Guàrdia Civil que ha estat important, ja dic en una reunió que
vàrem tenir ara molt recentment a la Delegació de Govern,
precisament això, de dir no només són posar esculls sinó també
reforçar la vigilància, tant per part nostra com la colAlaboració
amb la Delegació de Govern però també amb els mateixos
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implicats, perquè a qualsevol moment puguin comentar i, per
tant, aquest interès que ells tenen a complir, de qualque manera
s’està produint una sostenibilitat i jo crec que els primers
interessats a donar continuïtat, i veurem tot això al llarg dels
comentaris donant resposta al que han demanat, les mateixes
confraries són les primeres interessades a donar continuïtat.
Però insistesc també, perquè el Sr. Mayans ho qüestionava, no
és Mallorca només, són totes les illes, tenim ben present que
totes les nostres actuacions són a totes les illes, però sobretot, ja
dic, amb més colAlaboració on hi ha les transferències, com és
a Eivissa i a Menorca, a més un procés de transferències que ens
marca l’Estatut i que, evidentment, el complirem.

També ha fet menció a la reserva de Llevant de Menorca,
perquè jo he parlat sobretot d’aquelles que nosaltres hem
completat per a l’execució del pressupost d’enguany,
evidentment nosaltres, i es veu sobretot amb aquesta reserva de
Llevant i la colAlaboració amb el ministeri per anar completant
el mateix que li he dit de la de Calvià, del Toro i les Malgrats,
on també havíem de completar la dotació, però evidentment la
tasca de les reserves entenc que és un objectiu prioritari, a més,
per les intervencions que he sentit, entenc que és extensible a
tots els grups, és important i és una de les comunitats que hi fa
més esforç, i d’alguna manera també repercuteix amb els
professionals que són els mateixos que reconeixen la
importància que tenen aquestes reserves. Per tant, ja dic és un
esforç de dotació de totes les reserves, però, especialment, com
que concretàvem amb l’execució d’aquesta especialment ha
estat significatiu aquest any completar aquestes reserves que he
esmentat del Llevant de Mallorca i del Toro i les Malgrats, però
ja dic és a tot el conjunt de les reserves que tenim que feim
especial seguiment. Aquí no està especificat, perquè ho feim
normalment ..., no està especificat, però vostè sap perfectament
que en concret a la reserva marina d’Eivissa-Formentera el que
hem fet és el seguiment dels possibles efectes mateixos del Don
Pedro per tenir aquesta informació i, per tant, complementar-la
amb les mateixes informacions que pugui fer el ministeri o el
mateix Institut Espanyol Oceanogràfic.

I també feien menció a la senyalització i a l'abalisament,
nosaltres tenim, és important, en el mateix sentit que també s’ha
expressat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Garcias, que hem de tenir en compte precisament informes de
Medi Ambient i sobretot això, que actualment amb la
informació que poden tenir tots els pescadors, han de poder
delimitar, i de vegades nosaltres feim una tasca informativa, de
vegades els vigilants no van a posar sancions, sinó, i s’ha vist en
algun cas concret que ha sortit a la premsa, alguna persona
coneguda, nosaltres hem fet un primer avís, de vegades no és
tant l’efectes recaptatori com d’informació. I, sobretot, referent
al que també plantejava el Sr. Mayans, allà on hem vist un
projecte que consideràvem que era d’impacte, hem considerat
que era millor llevar aquells pilons que s’havien posat per un
projecte anterior i consideram que també amb els mitjans que hi
ha actualment, que els pescadors han de conèixer aquestes fites.

Vostè em parlava de compliment dels objectius polítics, és
ben ver que vàrem parlar al començament de la legislatura dels
objectius polítics, però el que hem anat comentant és l’execució
del pressupost amb el detall que vostès ens demanaven i crec
que era important, entenc que és important veure aquest detall
del pressupost, però evidentment això està emmarcat en aquests
objectius més amplis, uns objectius més amplis a què vostè no
feia menció i jo consider importants. Crec que ha estat el Sr.
Mayans que també incidia en el tema de la formació, és
importantíssim tot el que afecta al tema de la formació i
nosaltres l’hem de cobrir tant pel que pugui afectar els cursos de
patró menor o de capacitació de formació professional, també
entenem que ho hem de cobrir, ja dic, per les transferències
mateixes que tenim d’Institut Social de la Marina. A posta dic
que entenem que el tema de la formació, i sobretot a moments
en què som aquí, també insistirem al que afecta la Direcció
General d’Agricultura, un moment com aquest, entenem que és
important tot el que significa activar per millorar tota la
formació en els nostres pescadors, però també en general en tots
els nostres pagesos, ha de ser un objectiu perquè això és bo per
ser més competitiu, per fer en tot cas més viables, parlem de les
barques o parlen de les explotacions.

Ho dic perquè vostè en concret em parlava del tema de la
tonyina, jo li repetesc el mateix, perquè és un tema d’interès per
a molts i tan de bo sigui un objectiu compartit, dilluns, a Madrid
no era festa, jo era al Consultiu, teníem una reunió del Consultiu
de Pesca, a Madrid, i un dels temes que va plantejar la ministra,
precisament perquè hi ha ara d’aquí a uns dies, una reunió a
Marroc de l’organisme de l’ICAP, de l’organisme per al tema
de la tonyina, on hi participen no just els països de la Unió
Europea, sinó de forma més àmplia, on s’han plantejar uns
criteris precisament del tema de la preservació de la tonyina,
vaig plantejar el tema que consider que, des de Balears,
nosaltres tenim tot l’interès en allò que s’ha expressat des del
Parlament o des d’altres entitats, quant a la preservació i per
tant, el que es pugui considerar el tema que sigui una zona que
tengui especial importància tot el que són les mesures de
protecció de la tonyina a la zona de Balears, però que ja no
afecta les aigües internes, afecta les aigües exteriors, però ja dic,
dins el marc, i això és important perquè no fins i tot pot ser una
proposta a nivell del ministeri davant el Consell de Ministres de
la Unió Europea, sinó que entenem que ha de ser dins aquest
marc de l’ICAP. Li he de dir que a més vam manifestar -i així
ho vaig dir-, vaig concretar a la ministra en aquest sentit que
estic satisfeta que s’hagi comanat un informe a l’Institut
espanyol d’oceanografia, en el sentit de poder estudiar i poder
justificar millor en tot cas el poder fer amb el marc, no just del
Consell de Ministres de l’Unió Europea, sinó dins el marc
d’aquest organisme internacional més ampli i per tant complir
diguéssim aquests objectius dins aquest marc sense poder, crec
que sempre el ministeri i nosaltres hem estat d’acord i per tant,
hem manifestat aquesta colAlaboració sense que pugui ser un
país el que pugui acordar una d’aquestes proteccions.
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Per tant, ja dic en el tema de la tonyina nosaltres som els
primers interessat com a Govern, crec que és bo que sigui per
unanimitat i així ho vaig expressar al passat consultiu de pesca,
que sigui evidentment dins el marc de l’ICAP, però que seria
important per tant em vaig interessar per aquest estudi i tan de
bo que tenguem aquests primers el donem a conèixer al
parlament com s’ha expressat aquí.

En aquest mateix sentit quan parlam, Sr. Diputat, d’una hora
menys, encara hi treballam, en el decret, perquè vostè sap que
no és just una qüestió que ens afecti a nosaltres, també a aquells
que vénen de fora, sobretot aquests alacantins també és
important que es redueixin en el mateix sentit, les hores, per
tant, encara és un tema que treballam amb el ministeri, no tan
sols per a la reducció del cost del combustible i això també va
en la idea de l’aturada d’un dia, també és important, i crec que
això ho hem de tenir clar, és important en el tema de la
comercialització, allò que és necessari en aquest moment és
reforçar que el pescador tengui una millor compensació del
producte, per tant, comercialitzar bé vol dir que facem que
siguin més viables aquestes sortides que puguin fer els nostres
pescadors professionals. 

És en aquest sentit que parlam i treballam i feim un cens,
segurament en pocs dies podrem tenir la informació barca per
barca de quina és la seva opinió en relació amb aquestes
aturades, però ja dic, amb un objectiu clar que tenim que no és
just la reducció del cost de combustible, sinó sobretot millorar
la comercialització.

Em parlava del tema dels combustibles i en concret del tema
dels sortidors, miri, hem tengut tota una sèrie,  no una, tota una
sèrie de reunions i a més tenim estudis concrets que hem posat
damunt la taula amb Autoritat Portuària per diferents ports en
relació a temes de seguretat i compliment tant en cisternes com
en sortidors que hi hagi. Per tant, tant per a la implantació de
nous sortidors com fins i tot allà on n’hi hagi poder abaratir
costos de combustible. És un tema que no és fàcil, que no just,
aquest tema, l’hem parlat amb l’Autoritat Portuària, sinó també
l’hem parlat amb la mateixa federació de confraries en el sentit
que és un tema que ens preocupa i qualsevol reducció d’aquests
costos és allò que hem treballat i que també hi treballarem. 

M’ha parlat de l’ajuda de subvencions de mínims, li he de
dir que es va aprovar al mes de gener, que de tot d’una ja es va
fer un acord amb la federació de confraries i a més li he dir que
en aquests moments ja han cobrat tots, no just ens vàrem
avançar sinó que vàrem voler agilitar i facilitar als pescadors, a
través de la federació de confraries, que poguessin agilitar tots
els tràmits per cobrar aquestes ajudes, però sobretot el que
entenem que és important és tot l’esforç en comercialització i en
promoció, en aquest moment tenim bons productes, el
consumidor també ho accepta bé i per tant, és important fer els
esforços en aquest sentit. 

M’ha parlat d’exposició decebedora, entenc que en una
primera exposició, vostè em  demanava execució de pressupost,
Sr. Juan i Cardona, i li he donat el detall de pressupost,
evidentment, el que li he explicat de tot d’una..., li he volgut
explicar tots els detalls, m’hagués agradat també tenir aquesta
relació en altre temps quan estava asseguda aquí davant i a tal
vegada no l’havia tenguda, per això dic, era important el detall,
però no deixa que ara amb l’explicació puguem insistir en tot el
que emmarca aquestes partides concretes que li he pogut
detallar dins els temes que consider importants que emmarquen
la política de la conselleria tant si parlam de temes de reserves,
de temes formació, de temes de comercialització.

Crec que he anat punt per punt en allò que em demanava, si
hi ha qualque cosa més que hagi de dir... i el Sr. Mayans em
parlava de la regulació de la pesca submarina, miri, és un tema
que ens vàrem trobar, que vostè coneix perfectament, en dos
esborranys de decret, li vaig dir en resposta parlamentària a
pregunta oral en ple i el mateix li dic, nosaltres volem el
consens, sobretot en pesca professional que són els primers que
des de la confraria de Formentera ens ho varen demanar, és a dir
començaríem amb Formentera, vull dir que si hi ha un
esborrany precisament, i l’hem enviat, és precisament per poder
arribar al consens amb aquesta regulació de la pesca de
Formentera i sobretot perquè tenim clar un tema, que és afavorir
els professionals i vostès ho saben perfectament perquè és una
petició de la mateixa confraria. 

Evidentment, no just és Formentera, sinó que també
entenem que hem de poder fer regulació de pesca a les altres
illes, però entenc que per començar no és fàcil i ja veu que
tenim aquest primer esborrany que intentarem evidentment
consensuar.

M’ha demanat pel tema de la promoció i difusió en concret
d’un peix que té en aquest moment interès comercial,
repassarem en tot cas el Diari de Sessions, jo he parlat de
44.820.000 euros per a aquesta promoció i difusió en concret de
la llampuga. Després vostè em parlava del peix nostre, aquesta
és una iniciativa del Consell d’Eivissa que nosaltres creim que
és bona, també pensam que ha de ser a nivell de les illes, per
què?, perquè el consumidor l’aprecia i fa falta que el puguem
diferenciar, això ens passa amb molts de productes que tenim a
les illes, no just amb el peix, també amb els productes agraris,
parlem de carn o parlem de productes agrícoles, i que és bo
diferenciar i per tant, li he de dir que treballam, però que
treballam no amb una marca, sinó sobretot treballam amb el
reglament perquè tengui un fons. Això és llarg, és un procés
llarg i entenc que és important tot el que signifiqui diferenciació
dels nostres bons productes, en aquest cas com és el peix, i
finalitzar al consumidor i poder diferenciar-lo d’altres, no dic
que els que vénen de fora no estiguin bé, sinó que el nostre és
bo i que també es pugui diferenciar. 

Hi ha hagut aquesta iniciativa per part del Consell d’Eivissa,
nosaltres també l’entenem, des de la conselleria, i així hi feim
feina que es també es pugui diferenciar, no només treballar amb
etiquetatge, sinó també amb marca de peix diferenciada perquè
així pugui arribar al consumidor.
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Bé, en el mateix sentit que parlava de les senyalitzacions, ja
li he comentat, hi havia un projecte, la senyalització en concret
de Formentera, vostè en va fer esment, i entenc que l’impacte
era important i consider que no havia de continuar. Per tant
entenem que s’han d’estudiar bé i per tant, s’han de replantejar
aquests projectes que consideram, com en aquest cas, que tenia
un impacte excessiu i que en tot cas tant els pescadors
professionals com els recreatius han de conèixer quines són les
delimitacions de les zones a les quals hi ha mitjans suficients
perquè no hi hagi d’haver, en aquest sentit, senyalitzacions que
tenguin un fort impacte quan el que volem és preservar, com
vostès també hi han coincidit.

Crec que amb això li contest, també li he anat argumentant
qüestions que m’havia plantejat quan em referia al Sr. Juan
Cardona.

He d’agrair també les aportacions del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, del Sr. Garcias, quant a execució de
pressupost, ja veu que estan pràcticament executats, en tot cas
detall el que ens queda encara per completar aquest darrer
trimestre i sobretot el tema de la pesca responsable, que hi
creim, però que el sector també hi creu perquè això és donar
viabilitat de futur, aquesta implicació, i per tant, també feia
referència a la reserva marina que creim que és importantíssima.
També es referia al tema dels combustibles, que n’hem fet
esment i consider que evidentment són uns costos importants i
per tant, a vegades s’ha fet una política d’excessiu canvi
d’actualització, de modificació de les embarcacions i crec que
hauria d’haver anat més en el sentit que fossin més adients
quant a reduir més aquests costos de combustible que ara veim
que pesen excessivament al sector.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un
tems màxim de cinc minuts, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. He sentit un comentari de la
Sra. Consellera i que era a ella també li hauria agradat tenir les
explicacions quan ella era diputada, si hagués fet el mateix que
hem fet nosaltres, que és demanar-les, les hagués tengut, el
problema és que -i li ho dic afectuosament i respectuosament-
és que moltes de les preguntes que he dirigit a la conselleria, per
escrit, encara no en tenc contestació i ha passat de sobres el
termini, per això a vegades un fa... miri, i a més és millor perquè
molt més que un escrit és millor que puguem parlar vostè i jo,
però si vostè en el seu moment ho hagués demanat, estigui
tranquilAla que també ho hagués tengut.

La compareixença que junt amb els meus companys, hem
demanat a la consellera d’Agricultura, esperàvem la contestació
de la consellera d’Agricultura i Pesca, no de dos consellers, avui
hem tengut idò ja algunes explicacions que ens ha donat vostè
que han estat realment ilAlustratives i em referesc per exemple
a les balises, miri Sra. Consellera, puc entendre que no ha anat
mai a la mar però per poder saber, per poder conèixer les
delimitacions de les àrees marines, protegides o no, s’han de fer
-si no és te un GPS- per “enfilacions” i les “enfilacions” no són
mai exactes, aquestes torres magnífiques que varen fer i que

gràcies a Déu han retirat, la finalitat era poder conèixer les
“enfilacions” i que, per tant, els vaixells puguin saber
exactament com estan. Si no hi són aquestes i no hi ha les
balises a la mar, no hi ha suficients balises a la mar, fa que no
tenguin una adequada informació, Sra. Consellera. No és que ho
digui la llei, que ho diu, que ha d’estar adequadament abalisat,
és que per fer una “enfilació” necessita dos punts i si només n’hi
ha un no hi ha una “enfilació” correcta, comprèn? I quan jo li
demanava això era senzillament que tots tenguéssim la
informació, jo no defens ningú i molt menys els que no volen
respectar la llei, sinó precisament que els que volen respectar la
llei que ho puguin fer i els que no que no tenguin excusa, per
això li demanava aquests abalisaments.

Li torn a dir, ja no m’empar ni reclam el que diu la llei, li
deman que doni el servei als pescadors, no tenen la suficient
informació per conèixer si són al límit o no, Sra. Consellera,
cregui’m. Agafi vostè una barca, no sé si ho ha fet mai, i faci la
prova, no sé si ha anat mai vostè a pescar, però faci la prova i
veurà com no té les facilitats que aparentment es poden tenir. I
crec que de tota manera és una millora.

Respecte de les reserves, hi ha una cosa que m’ha alegrat i
és que fins ara s’havia negat que el vaixell Don Pedro s’hagués
esfondrat dins una reserva; tant de bo que avui ja tenim,
almenys el Govern reconeix la pura i dura i trista realitat, perquè
no és bo que el vaixell s’esfondri, però molt menys dins aquesta
reserva. Però li voldria fer una pregunta respecte de les reserves
d’Eivissa i Formentera, la reserva marina, des que s’ha creat
vostè sap que (...) tres àrees, una reserva permanent i que no es
toca, i llavors tres àrees de veda que s’han de canviar cada tres
anys d’ordre, de manera que n’hi ha una d’aquestes reserves de
veda prohibida per pescar i a les altres dues es pesca; des que
s’ha creat a l’any 1999 la reserva marina d’Eivissa i Formentera
no s’ha canviat l’àrea de veda i sempre està, diguem l’àrea de
veda mòbil, si em permeten l’expressió, sempre està fixada la
mateixa i a les altres dues es pesca, per tant la finalitat de
protecció es perd: quan pensen, si ho pensen fer, canviar
aquestes àrees i fer-les rotatives com era la seva intenció?

Respecte de la tonyina vermella, Sra. Consellera, hi ha una
petita confusió, és molt important de l’ICAP, però la decisió de
dins les àrees de jurisdicció espanyola de decretar la protecció,
correspon únicament i exclusivament a l’Estat espanyol. I li vull
recordar, tal vegada vostè en això ara no hi pensa, que aquesta
àrea es va delimitar a finals dels anys noranta, per a precisament
prohibir les xarxes de deriva, se’n recordar que els anomenaven
les  cortines de la mort i que causaven molt de mal, i a Espanya
no va preguntar ningú si anava bé o no anava bé que es
prohibissin en aquesta àrea que Espanya establia, la prohibició
de les xarxes de deriva. I això es va fer per pur interès de
mantenir i de protecció marina.
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França ha declarat també una àrea, amb una llei seva, de
protecció mediambiental a la mar i no ho ha demanat a ningú,
és a dir, són actes purament unilaterals que dins el dret
internacional són reconeguts i que la resta d’estats respecten i
reconeixen. Per tant, Sra. Consellera, que vulguem anar a
l’ICAP a explicar-los que a Espanya es vol fer aquesta
protecció, és meravellós, però no necessitam ni l’ICAP ni
necessitam ningú, sinó simplement i senzillament la voluntat
política de protegir aquesta àrea. I la feina que té el Govern, i jo
ho comprenc, el Govern balear, jo entenc que no és la
declaració, perquè el Govern balear ara és molt important i té
una influència que fins i tot diria jo internacional, però no arriba
fins a aquesta situació, i per tant és l’Estat espanyol qui ho ha de
declarar, i la seva feina, amb tots els meus respectes, Sra.
Consellera, és convèncer i exigir a la ministra que faci la feina
que li toqui, que és aquesta declaració.

Quan parlam d’una hora menys de feina, Sra. Consellera, em
preocupa que digui que és per millorar, o de l’atur d’un dia a la
setmana, que és per millorar la comercialització. Miri, Sra.
Consellera, els pescadors d’Eivissa diuen que és perquè no els
surt rendible i perquè no poden pagar el gasoil, vostè diu que és
comercialització. Si desabastem el mercat, vostè no es pensi que
els mercats quedin sense peix, si vostè deixa de servir peix de
Balears als mercats, vostè no es pensi que els mercats quedin
sense peix, el que es farà serà incrementar-se la quota de peix
d’importació, peix fresc o semifresc, com ho vulguem dit,
importat de la península o d’altres indrets. I el que fem és reduir
quota de mercat nostra i el que fem és empitjorar precisament
la comercialització.

Miri, l’hora menys de feina, no li parlava jo dels pescadors
d’aquí, que ja la tenen, la reducció de l’hora d’arrossegament
era per als alacantins, Sra. Consellera, i són aquests els que han
de reduir que són aquests els que piquen els nostres caladors. I
això és cosa d’aquesta comunitat; en el seu dia va sortir o es va
treure una norma que es va derogar i que ningú no la va
impugnar, a no ser els pescadors valencians, i no els va anar bé.
Es tracta, i ho dic amb tot el respecte del món, fins que va
canviar el govern, va entrar el govern del pacte, va retirar la
norma i va condonar totes les sancions. I això, Sra. Consellera,
crec que no ho hem de tornar fer, crec que és bo que els vaixells
d’arrossegament estiguin controlats; que, per cert, em sorprèn
que digui, em sorprèn perquè no ho conec, que diguin que volen
incrementar el control pesquer, sobretot de les barques de bou,
quan ja fa anys que haurien de tenir la caixa blava i per tant
haurien d’estar perfectament controlades. El que passa és que
aquí s’ha tolerat que el control, en lloc de fer-se des d’aquí es
faci a Madrid. I per tant, nosaltres anam una miqueta a la cua
del que passa i a nosaltres ens diuen el que passa, però no tenim
capacitat d’incidir i de posar les sancions i d’exigir que les
barques de bou entrin a port a l’hora que toca i sobretot
arrosseguin o treballin per on toca i és on s’han de fer les coses.

Jo no li havia parlat de formació, però escolti’m, Sra.
Consellera, és que la formació vostè l’ha recollida en els seus
pressuposts, jo no he volgut fer una exposició exhaustiva.
Tampoc no li he preguntat sobre del capítol 7, és a dir, de
subvencions, i vostè no n’ha parlat, perquè que..., i  li ho deia,
a part de les dades concretes de quantitats o d’execució
econòmica, també hem de parlar dels objectius i per això jo li
deia que em sentia certament decebut perquè esperava més.

Hi ha una qüestió que a mi em preocupa, la protecció del
canal de Menorca és una cosa que teòricament és preciosa, està
molt bé, però vostè sap que és una de les pesqueres més
importants de Menorca i del nord de Mallorca de la gamba i les
barques d’arrossegament. Les gamberes de Ciutadella no poden
pescar a les costes nord de Menorca perquè el temps no els ho
permet, la majoria dels dies de l’any el temps no els ho permet
i van a baix, van al canal que hi ha entre Mallorca i Menorca. A
Maó passa el mateix, hauríem de saber..., com que no han
informat..., la meva preocupació quina és? Quines
conseqüències econòmiques té per al sector. Estan d’acord els
pescadors de les dues illes? Hi ha algun acord sobre aquesta
qüestió? Seria un tema important.

Després quan jo i parlava d’infraestructures portuàries, li
parlava del Port de Cala Bona, dels pescadors de Cala Bona.
Que jo sàpiga, els pescadors... -acab, Sr. President, i agraesc la
seva generositat-, el Port de Cala Bona no depèn de l’Autoritat
Portuària de l’Estat perquè no és un port d’interès general,
depèn de la comunitat autònoma. És la comunitat autònoma la
que ha de donar solució a aquesta situació. I duim més d’un any
i mig i no ho tenim arreglat. Jo estic convençut que amb la seva
voluntat ho farem, però la veritat és que fins ara no s’ha fet. Hi
ha una altra qüestió, quan estam parlant de les ajudes i de treure
rendibilitat per als pescadors, fins ara els cultius marins han
fet..., a més és una cosa que jo crec que tots els que han estat
consellers d’Agricultura i Pesca ens hem sentit orgullosos del
Departament de Cultius Marins de la comunitat autònoma, que
és un dels més prestigiosos de la Mediterrània, i això és cert.
Però no hem ajudat, no hem fomentat els cultius marins dins el
sector privat i això, Sra. Consellera, entra dins els objectius que
marcava el pressupost que vostè va presentar per a l’any 2008.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Havent renunciat els altres
portaveus a la paraula, ara sí té la paraula la Sra. Consellera per
un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Intentaré respectar el temps que em
dóna, en vista de l’hora que és i que ara tenim una altra
compareixença. Intentaré, per tant, ser breu en les respostes
contestant en allò que ha insistit el Sr. Cardona.

Insistir en el tema de la delimitació i l'abalisament. Jo crec
que és molt important..., vostè feia referència a allò que li he
comentat..., jo he intentat donar resposta concreta a la petició de
la compareixença i insistesc amb el màxim respecte a aquest
parlament. Per tant, resposta a allò que era l’objectiu de la
compareixença i, per tant, també resposta a allò que pugui anar
més enllà que vostè considera. Per tant, també intentaré acabar
de concretar en tot allò que vostè em demanava.
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Jo crec que no és just el dispositiu, com vostè diu, del GPS,
sinó també de forçar tota la informació que puguem donar als
pescadors de tot tipus, recreatius o professionals. Però també
dins el marc de tot això, perquè vostè també parlava de reserves,
i dins la comissió de seguiment. Hem d’aprofitar totes les eines
perquè això arribi al sector, tot i aquesta informació de les
delimitacions i ja dic, amb la voluntat no només recaptatòria,
sinó d’informació i en tot cas la reiteració és objecte d’altre
tipus de mesures.

En relació amb l’enfonsament del Don Pedro dir que estam
fent els estudis, està en el límit de la reserva. Nosaltres feim tots
els estudis pertinents de seguiment per poder completar... el que
sí està és dins el parc natural. Li vull comentar que sobre aquest
tema..., ja dic, i vostè comentava la rotació de (...), etc., jo en el
mateix sentit màxim respecte a la comissió de seguiment i que
hi hagi les aportacions que se puguin fer dins la mateixa
comissió de seguiment d’aquesta reserva d’Eivissa i
Formentera.

Vostè ha insistit en el tema de la tonyina vermella. Jo li he
d’insistir en un tema que consider importantíssim i que vostè
haurà de compartir, és molt interessant poder tenir les
aportacions..., ja dic, tot d’una que tengui l’estudi de
l’Oceanogràfic ho posam per reforçar qualsevol idea que
puguem tenir sobre aquesta protecció de la tonyina vermella
aquí a les Balears. Vostè parla d’exigència. Jo crec que no és
així, jo crec que també per part del ministeri hi ha aquesta
voluntat, però ja dic és important la referència i la protecció que
es fa més internacional de la tonyina.

Vostè es referia a una hora menys i que si llevarem quota de
mercat o deixarem desproveït el mercat. En aquest tema
sobretot hem treballat en el consens amb el sector. Vull dir que
si hem treballat en aquest sentit és perquè el beneficiari sigui el
sector professional i poder comercialitzar més bé, per tant, una
major rendibilitat del seu producte. Això és el que hem de fer,
no llevar quota de mercat que després pot finalitzar un altre. No,
l’objectiu de tot això, i vostè coneix perfectament també el tema
dels alacantins i a posta ens du més feina, hem d’arribar a un
acord amb el ministeri perquè precisament també aquest menor
esforç sigui en el menor sentit de cara als alacantins que és en
allò que estam treballant des de fa mesos.

Ja dic, l’esforç és sobretot que hi hagi una major valoració
del producte. Per tant, fora llevar quota de mercat, sinó
comercialitzar millor el nostre producte. Les caixes blaves són
a Madrid i el més important de tot això és que les caixes blaves
de control que nosaltres detectam qualsevol qüestió i sí hi ha
una bona colAlaboració en el sentit de poder tenir aquesta
informació de la situació d’aquest vaixell amb la caixa blava. En
aquest sentit qualsevol informació..., els vigilants que tenen
aquesta informació com també ens pot venir d’altres i feim una
comprovació i tot d’una demanam aquesta informació i amb un
temps prudencial, entenc, que la podem tenir de la situació en
què està aquest vaixell mitjançant les caixes blaves.

Vostè em parla de preocupació del Canal de Menorca. Miri
jo m’he reunit amb les confraries i els hem exposat el tema del
Canal de Menorca. És a dir, no farem res que no estiguin
informats. Nosaltres sabem que ho estudia el ministeri i feim un
estudi que complementarà el del ministeri i l’estudiam des del
punt de vista precisament del sector professional, perquè sabem
que és important i sobretot les confraries que poden estar més
afectades, com poden ser la d’Alcúdia, la de Pollença, o la de
Ciutadella, el nostre compromís és estudiar com àrea de
protecció marina, sabem que el ministeri l’està estudiant,
nosaltres també complementarem aquests estudis, sobretot des
del punt de vista dels efectes del sector professional, del sector
pesquer. I en aquest sentit, abans de fer qualsevol cosa,
informarem el sector, per suposat, ja dic, tots aquests temes...,
informats el sector, informades les confraries i informada la
Federació de Confraries per treballar conjuntament perquè és
l’interès comú.

I en relació amb el tema de Cala Bona, del sortidor...
Nosaltres coneixem el tema... és ben ver que no depèn de
l’Autoritat Portuària, però igualment que hem estudiat temes
que puguin afectar l’Autoritat Portuària, ens ha preocupat si les
solucions d’un port, com podria ser el de Palma, que ens han
plantejat altres sistemes que no siguin el del sortidor, altres
sistemes com és el (...), és que quan hi ha beneficis que puguin
reduir els costos de combustible, que per a nosaltres és un tema
important, pugui afectar el conjunt. Per tant, no fer solucions
puntuals. Per tant, és en aquest sentit que hem parlat amb
l’Autoritat Portuària perquè pugui afectar tots els ports de les
illes.

I sobre els cultius marins. Miri, jo el tema de la recerca que
s’està fent en aquests moments en el laboratori, igual que s’està
fent amb el sector agrari, jo crec que allò que és més important
és que duguem aquestes iniciatives que consideram necessàries
i que el sector professional les pugui aprofitar. És en aquest
sentit que feim la nostra tasca en el laboratori d’Andratx.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

II. Compareixença RGE núm. 8028/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre
l'execució del pressupost del 2008 per part de la Direcció
General d'Agricultura.

Esgotat aquest debat, a continuació passam al segon i darrer
punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la compareixença RGE
núm. 8028/08 de l’Hble. Sr. Consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer, solAlicitada per quatre membres de la comissió
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
l’execució del pressupost del 2008.
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Per part de la Direcció General d’Agricultura té la paraula
la Sra. Mercè Amer i Riera per fer una exposició oral sense
limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Em
permetran abans de començar l’explicació de l’execució dels
pressuposts de la Direcció General d’Agricultura, completar allò
que es referia al laboratori d’Andratx, voldria fer una convidada
als membres de la comissió, sobretot per poder-los mostrar les
tasques que creim que són interessants i que si són objecte de
l’interès dels membres d’aquesta comissió, dels diputats i
diputades, amb molt de gust estaríem contents de tenir-los a una
visita.

EL SR. CARDONA I JUAN:

Sr. President, per part del Grup Popular no només acceptam
aquesta invitació, sinó que la celebram.

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

Comparesc aquí, senyores i senyors diputats, d’acord amb
la petició del Grup Parlamentari Popular, per retre compte de
l’execució dels pressuposts de la Direcció General
d’Agricultura en matèria d’inversions durant l’any 2008. Per
tant i sense més preàmbuls n’exposaré les principals dades.

Per a la Direcció General d’Agricultura es va aprovar en el
pressupost de l’any 2008 destinar a despeses de caràcter
immaterial 747.000 euros. Així mateix, aquesta direcció general
ha comptat durant l’actual exercici econòmic amb una partida
de fons finalistes de l’Institut Nacional d’Investigacions
Agràries (INIA) que ascendeix a 155.000 euros. Un crèdit
aquest darrer que s’ha modificat a l’alça, incorporant-hi prop de
72.000 euros, provinents del romanent del 2007.

Dit això, les actuacions que s’han duit a terme i que
s’executen actualment responen als objectius que ens vàrem
marcar des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, a través de
la Direcció General d’Agricultura en començar l’actual exercici.
A continuació també desglossaré les actuacions més importants
que hem duit a terme enguany. La sanitat animal és una qüestió
que consideram important, dur endavant sobretot un conveni
que venia d’anys anteriors amb el ColAlegi de Veterinaris i que
amb un pressupost de 39.000 euros es tracta d’identificar els
animals de companyia, són els coneguts xips per als cans. Hem
marcat dins la tasca de dissenyar un model sanitari ramader dins
aquesta comunitat autònoma, hem adquirit també cròtals per a
la identificació del bestiar oví i caprí, per qüestions de control
sanitari de la cabana ramadera de les illes. La partida que hi hem
destinat són 22.800 euros.

En compliment de la legislació vigent, també hem dedicat
una partida econòmica de 10.440 euros a enllestir el protocol
d’actuacions necessàries a l’hora d’afrontar per exemple
qualsevol crisi sanitària ramadera. Encara dins les actuacions en
matèria de sanitat animal, la Direcció General d’Agricultura ha
fet una encomanda de gestió a (...), amb la intenció d’elaborar
un nou cens i classificar les explotacions porcines de les Illes

Balears. Una actuació, entenem, del tot imprescindible per fer
viable un model sanitari ramader en aquesta comunitat. Per a
aquesta actuació s’ha destinat prop de 181.000 euros. A aquesta
quantitat hi hem d’afegir uns 1.500 euros destinats a l’edició de
fulletons informatius sobre les condicions higièniques de les
explotacions ramaderes que s’han repartit entre el sector. S’han
enviat a les associacions professionals, a les associacions de
defensa sanitària, a les cooperatives, etc. Finalment també vull
destacar una partida de prop de 13.000 euros destinats a un
projecte d’inversió per desenvolupar també actuacions de
foment i control sanitari.

El foment de la qualitat alimentària també ha estat enguany
una de les principals línies d’actuació de la Direcció General
d’Agricultura. En aquest sentit hem engegat un projecte
d’inversió en el qual s’hi han destinat 8.000 euros, relacionats
amb el registre de les marques de qualitat, destinats a defensar
els interessos dels consells reguladors i sobretot, també a evitar
fraus a la propietat intelAlectual dels noms de les mateixes
marques. En la mateixa línia de donar suport als consells
reguladors, hem encarregat també una auditoria per als
organismes reguladors de les indicacions geogràfiques
protegides de l’ensaïmada i de la sobrassada. Auditoria que ha
servit perquè poguessin adaptar la normativa 451011 i
certificar-ne així el seu compliment. La partida destinada a
aquesta actuació ha estat de 4.500 euros.

La divulgació també és clau en la promoció agroalimentària,
per això s’ha elaborat un llibre que recull les dades anuals de la
producció i la comercialització de les denominacions d’origen
de qualitat de les Illes Balears. Una eina de consulta essencial
per a les empreses agroalimentàries implicades. A aquesta
publicació s’hi han destinat 8.800 euros. Pel que fa al portal web
Illes Balears Qualitat, de promoció i divulgació de les marques
de qualitat s’hi han destinat 2.300 euros a refer el disseny i
millorar sobretot el contingut. S’ha duit a terme també, en
colAlaboració amb l’IBIT, el manteniment del programa
informàtic Secovib, que substitueix, com saben vostès, els
llibres de bodega de les explotacions vitivinícoles amb una
partida de 9.500 euros. Dins aquest projecte també podem
remarcar l’interès mostrat per altres comunitats autònomes en
disposar d’aquest programa i el fet que ja haguem arribat a un
acord amb el País Basc.

Amb la intenció de millorar de cada vegada més la qualitat
dels nostres productes i dels mitjans de producció, enguany hem
fet també una jornada de qualitat de la llet realitzada a Mallorca,
també a Menorca, amb la participació de tots els ramaders
lleters i que ha servit per avançar en el camí d’aconseguir una
llet amb unes característiques de cada vegada més homogènies,
sobretot capaç de servir per a la indústria de la transformació.
Com també, competir amb altres llets produïdes en el nostre
territori. A aquesta actuació s’hi han destinat prop de 3.400
euros.

Finalment hem editat una guia d’oleoturisme a Mallorca,
amb una partida de 14.000 euros, destinada a donar a conèixer
el món de l’oli de Mallorca a tot el territori, sobretot amb el que
suposa en el teixit empresarial que representa. També en allò
que fa referència a l’experimentació i a les investigacions
agràries, ha centrat bona part dels esforços d’aquesta Direcció
General d’Agricultura en aquest exercici i, sobretot, encara ho
farà més aquests darrers anys perquè hem iniciat ja el que podria



ECONOMIA / Núm. 14 / 16 d'octubre del 2008 165

 

ser el Pla integral de formació del sector agrari de les Illes
Balears. En tot cas també vull destacar les següents partides. La
publicació d’un projecte d’investigació sobre la recuperació de
la vinya malvasia en el municipi de Banyalbufar, una partida
d’11.900 euros, l’inici d’un grup de treball a nivell estatal per
tractar qüestions fitosanitàries i posar en comú investigacions
relacionades amb el control de plagues i malalties; durant aquest
any s’ha fet en aquest sentit una experimentació a la finca de Sa
Canova (Sa Pobla), de maquinària i aplicació de tractaments
fitosanitaris; ha comptat amb una partida de 2.900 euros; edició
del segon volum sobre la poda d’arbres fruiters a les Illes
Balears, amb una partida de 5.600 euros; edició d’un pòster
sobre les varietats locals de vinya, emmarcat dins l’ambiciós
projecte d’experimentació en totes i cadascuna de les varietats
locals existents a les Illes Balears, en el qual s’hi han destinat
2.000 euros; inici d’un nou portal web foravila, en colAlaboració
amb l’IBIT, amb una partida de prop de 6.000 euros, destinats
a divulgar el coneixement de la pagesia a la gent que ha passat
de viure de la ciutat al camp, així també com posar en contacte
ambdós colAlectius amb l’objectiu ben clar d’oferir i demanar
terres de conreu. 

Recentment hi ha hagut l’organització del III Congrés
Internacional de Biotecnologia i Enginyeria Rural, amb una
partida de 1.800 euros, que s’ha completat amb prop de 6.000
euros destinat a la publicació sobre les ponències científiques
exposades aquest mes passat, com deia, a Palma i on han
participat més de 400 científics d’arreu del món.

Finalment un dels esforços més grans que du a terme la
Conselleria d’Agricultura i Pesca a través de la Direcció
General d’Agricultura és el projecte d’experimentació en
finques colAlaboradores; és un projecte que continua,
evidentment, d’anys anteriors, per la qual cosa disposa aquest
projecte d’inversió per valor de 100.000 euros. En aquest sentit
enguany s’ha experimentat amb noves varietat de cereals
resistents a la sequera, noves varietats d’oliveres, rendiment
d’adobs provinents de depuradores per a diferents cultius,
experimentació en estalvi energètic amb diferents tècniques de
cultiu de cereals, etc.

A banda de totes aquestes actuacions que fins ara hem
detallat i que sumen prop de 480.000 euros, la Direcció General
d’Agricultura disposa de 287.000 euros per acabar l’exercici
econòmic, que es destinaran majoritàriament a la investigació
i divulgació de les experiències agrícoles a través de les finques
colAlaboradores, a l’edició i la divulgació de publicacions de
caràcter tècnic, a tirar endavant el Pla integral de formació
dirigit als agricultors, així com a l’experimentació agrària a les
mateixes instalAlacions de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

A més volem destacar l’important referent quant a vigilància
i control de plagues a Menorca, amb una partida prevista de
60.000 euros, i a Eivissa també, on es destinaran 12.000 euros.

Així mateix convé recordar que es destinaran prop de 40.000
euros a organitzar tots els actes relacionats amb l’Any
internacional de la patata, amb la primera fira de la patata a Sa
Pobla, i també jornades tècniques.

Des de la Direcció General d’Agricultura s’executen també
projectes d’investigació finançats amb fons de l’Institut
Nacional d’Investigacions Agràries per valor de 155.000 euros
que, com ja he dit, s’han ampliat fins a prop dels 200.000 euros
dels romanents del 2007. Detallaré a continuació (...) totes les
partides corresponents amb aquest fons: 60.000 euros que
serveixen per disposar dels becaris investigadors que realitzen
els projectes d’investigació i experimentació. 18.800 euros per
a un projecte d’investigació sobre utilització del compost per a
l’adob de diferents cultius en comparació amb l’adob
convencional. 14.355 euros per al projecte de varietats
autòctones de vinya que cultiva i vinifica les més de 25 varietats
locals de vinya de les Illes Balears i que enguany ha culminat
amb la introducció de dues noves varietats aptes per a la
vinificació, que això evidentment ha estat ben rebut pel sector;
són les dues varietats del giró blanc i la gorgollassa. 23.800
euros per al projecte experimental d’engreix de corbines al
Laboratori d’Investigació Marina i Aqüícola del Port d’Andratx.
I finalment 16.000 euros per un projecte d’investigació de
recollida de mostres de sòl i anàlisi de la presència de paràsits
en relació al cultiu de la patata a Sa Pobla. D’aquesta partida hi
ha actualment un saldo disponible de 53.000 euros que es
destinarà a l’adquisició de material d’investigació necessari per
desenvolupar i millorar la qualitat de les experiències que es
duen a terme.

Això és de forma prou detallada la relació de les partides
que s’ha executat o s’executen o s’estan executant en aquest
exercici econòmic per part de la Direcció General d’Agricultura
i per suposat, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats, qued a la seva disposició per si volen conèixer més
detalls.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A continuació té la paraula el portaveu del
Grup Popular que ha estat el grup proposant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo agraesc l’explicació de
la Sra. Consellera i m’atreviria, abans de començar l’exposició,
a fer un prec o un suggeriment o una solAlicitud en interès de la
cultura agrícola i agrària dels diputats d’aquesta casa. Em
referesc, Sra. Consellera, que ha estat explicant que s’ha fet una
sèrie de publicacions -jo les he apuntades una miqueta de pressa
i no sé si ho dic bé- sobre varietats de vinyes locals, sobre
volum de poda d’arbres fruiters, etc., i bé, publicacions de caire
agrícola, i jo crec que no estaria de més que ens les enviàs, i així
tots n’aprendrem una miqueta més.
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Dit això, Sra. Consellera, jo li agraesc, com deia, la seva
intervenció, i esperam que no s’oblidi d’enviar-nos aquestes
publicacions.

Diu que no se sent. Esperi un segon que ara ho arreglarem.
Ara se sent...? Perfecte. Bé, si vol Sra. Consellera entram a
comentar algunes de les coses. La veritat és que com que vostè
sap, i per això s’ha centrat molt bé en el que és la Direcció
General d’Agricultura, hi ha altres compareixences que diríem
estan dirigides als executors econòmics de la Direcció General
d’Agricultura, com pot ser SEMILLA o com ser el FOGAIBA,
i per tant ens centrarem una miqueta en el que afecta
l’agricultura en general, la Direcció General d’Agricultura i als
temes que vostè ha comentat. 

Miri, jo estic content, jo crec que és bo que hi hagi un esforç
important en experimentació i en investigació agràries; crec que
és una de les mesures, no hi ha una sola mesura que solucioni
els problemes de l’agricultura però sí que aquesta és una de les
mesures que pot ajudar d’una manera molt important els nostres
agricultors. Alguna d’aquestes mesures o estudis, com quan ha
parlat de l’olivera, ja tenen certa antiguitat perquè jo record
molt bé quan les sembràrem, que jo mateix era el conseller
d’Agricultura; o altres experiments, per exemple, amb la
malvasia de la Serra de Tramuntana, que pràcticament ja està
recuperada i que valdria la pena que altres varietats de fruites es
puguin recuperar per treure’ls un rendiment econòmic i rendible
per als nostres pagesos.

També és cert que és important el foment de la qualitat
alimentària, però jo entenc qualitat alimentària no només de les
marques, diguem, o dels productes emparats per marques de
qualitat com poden ser les denominacions d’origen o les IGP; jo
crec que hi ha altra producció agrícola d’aquesta terra que
també podem dir que és una producció agrària de qualitat, de
molta qualitat, molt competitiva i quan parlam d’això l’hem
d’incloure. L’exemple més clar és la patata, per exemple, vull
dir la producció de patata a Balears ja és de tradició, a part que
és una de les comunitats competitives que tenim a Espanya té
també un alt nivell. És a dir, jo li suggeriria, Sra. Consellera, no
centrar només..., no és que no sigui important, no és que una
declaració o una denominació d’origen o una IGP no tengui
importància, al contrari, té tota la importància del món, però
crec que tancar, si puc dir la paraula, tancar el foment de la
qualitat alimentària en això, en aquestes denominacions, idò
possiblement és autolimitar-nos dins un sector que crec que
necessita que se’l fomenti abans que altra cosa.

De tota manera em permetrà també que li comenti algunes
qüestions que estaven dins els objectius i que es marcaven dins
el objectius de la Direcció d’Agricultura i que jo crec que és
important, i algunes altres qüestions que no estan reflectides per
escrit però que afecten. Miri, Sra. Consellera, un dels temes -
crec que ho tenc aquí- que a la memòria dels pressupostos
s’insistia molt, perquè és ver i perquè era important, era la
revisió del que ara denominen eufemísticament revisió mèdica
de la PAC, ja que volem passar..., que l’objectiu prioritari
d’aquesta revisió mèdica és quasi revolucionari, es vol passar a
un sistema on la liberalització total dels mercats, la globalització
dels mercats també entri dins el sector agrari, que és el sector
econòmic possiblement més intervengut que tenim a la Unió
Europea. Per tant aquest era un tema molt important; la Unió
Europea s’ha anat pronunciant, ha anat traient documents, ha

anat parlant, però, Sra. Consellera, no coneixement, si em
permet dir-li-ho així, d’una manera formal i seriosa, quina és la
postura del Govern de les Illes Balears al respecte, quins
consells dóna la Conselleria d’Agricultura o el Govern de les
Illes Balears als pagesos en aquestes qüestions. 

Jo, com que aquesta revisió, la revisió de la PAC és un tema
extens, que jo crec que quasi quasi mereix una compareixença
o un debat monogràfic sobre aquesta qüestió, sí, però, li voldria
comentar algunes qüestions. És a dir, ja fa anys que se n’està
parlant però, vegem, què passa amb la quota lletera?, què han de
fer els nostres pagesos amb la quota lletera? Com ens afecta la
liberalització de la producció làctia? Perquè la quota lletera
desapareixerà d’aquí a uns anys, ara s’ha agafat un sistema que
és el d’anar incorporant cada any o anar augmentant cada any
un 1%, si mal no ho record, la quota lletera, o el 2%, fins que
arribarem al 2013 i a partir d’allí llavors se suprimeix. Aquest
increment és perquè el productor pugui anar incrementant la
seva producció i comercialitzar-la. Com afecta això a Balears?,
ens convé o no? 

Per què dic això? Balears és un mercat tancat. Nosaltres
tenim unes dificultats brutals per treure la producció agrícola, la
matèria primera, la llet en aquest cas, a la península. En canvi
te trobes que molts dels distribuïdors quan arriben aquí, quan
duen el seu producte aquí, com que no el poden treure, idò tiren
els preu a baix, i això té un efecte no només pervers, té un efecte
terrorífic sobre la producció pròpia, diguem, de les Illes Balears.

I per una altra banda la quota lletera significava un
patrimoni, un valor patrimonial per al ramader, un valor
patrimonial important i que a l’hora, si vostè em permet, de
jubilar-se o d’abandonar, de canviar de negoci perquè li
convengués, era un capital que podia tenir. Un senyor arribava
als 65 anys, o una senyora, vull dir un ramader, arribava als 65
anys i traspassava o venia les vaques però venia llavors la quota
lletera, i aquesta quantitat, que variava en funció de la quantia
d’aquesta quota, li servia com una ajuda a la miserable pensió
de jubilació que cobrava, i això és molt important i això
desapareix. Des del moment que desapareix la quota lletera
desapareix aquesta capacitat o aquest valor patrimonial i
econòmic. Què feim?, no podem esperar a l’any 2013 ni a l’any
2011, hem de saber què deim als pagesos, quines possibilitats
s’ofereixen o es poden oferir als pagesos per compensar-los; o
no, aquesta és la decisió de qui lidera la política agrària en
aquest moment en aquesta terra, és a dir, els hem de compensar
o no?, els hem d’ajudar a no?, hem d’intentar que aquest valor
patrimonial desaparegui o no?

I hi ha una altra qüestió també important, que és
l’acoblament total o parcial o el desacoblament dels pagaments,
és a dir, que es desvinculin els pagaments de la PAC a
l’explotació. Hi ha una teoria o, millor dit, hi ha dues teories;
una, que és bo que el pagès s’adapti..., vull dir que cobri sense
cap tipus de vinculació i a la seva explotació faci, exploti,
dirigeixi allò que li convengui més per adaptar-se al mercat, i no
el condicionem i no se li obligui a tenir tal o tal tipus
d’explotació o tipus de producció perquè, si no, no cobra
aquesta part. L’altra teoria és que aquest desacoblament sigui
parcial, és a dir, un 50% lliure però l’altre 50% ve vinculat a
l’explotació d’un determinat producte, per exemple oví, tenir
ovelles. Clar, això té un inconvenient: si el pagès sent que no és
rendible aquella explotació abandonarà i perdrà el 50%
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d’aquesta partida, mentre que si està completament desacoblada
no perd res i pot canviar de sistema d’explotació. Clar, bé, hi ha
algunes comunitats que defensen el desacoblament total; hi ha
algunes altres comunitats que no, i l’Estat, sembla ser que
l’Estat, que el Ministeri d’Agricultura defensa el desacoblament
total. Però, clar, jo crec que allò que ens ha d’interessar a
nosaltres és què vol fer el Govern de les Illes Balears. Ja dic, jo
reconec la importància capital del Govern de les Illes Balears
dins el concert internacional, però hi ha coses a les quals no pot
arribar però sí que pot lluitar per elles, sí pot defensar-les, sí pot
tractar d’influir, sí pot negociar i a canvi d’una cosa obtenir-ne
una altra. Jo crec que aquests dos temes són totalment
essencials. 

Sra. Consellera, vostè va anunciar un pla, el denominarem
pla estratègic, per al sector quan estàvem en la màxima
efervescència de la crisi ramadera. Fa uns dies tenc entès que
s’ha firmat un protocol d’intencions, tot flors i violes, on tots
som molt bons alAlots, tots ens estimam molt, tots farem el que
faci falta per posar-nos d’acord, però mesures concretes,
mesures concretes i determinades, no se’n coneix cap. I li ho dic
sense cap ànim de polemitzar, però és que no hi ha hagut
capacitat de reacció. Ens hem trobat amb la crisi del sector lleter
o del sector ramader, que les mesures de xoc -sort que eren de
xoc- s’han pagat vuit mesos després d’haver-se pactat amb el
sector; la sort és que eren de xoc, no arriben a ser de xoc i Déu
sap quan es paguen. Els pagesos han tengut problemes; ja n’he
parlat quan parlàvem del sector pesquer i ara resulta obvi
treure’ls, però els preus dels combustibles els han afectat d’una
manera important; els preus de les tarifes elèctriques els afecten
d’una manera importantíssima. Jo sé que la Sra. Consellera no
pot anar al butlletí oficial i canviar això, però sí que pot lluitar
perquè aquestes coses canviïn.

I la veritat és que no han canviat, Sra. Consellera. Aquest és
un problema que és per a mi un drama. Els preus agrícoles
resulta que ens trobam avui en dia, n’hi ha que en saben més
que jo, però a mi em ve molt bé que es faci la Mesa de la Llet,
que es faci un observatori dels preus de la llet i observem, i
estam observant, i va molt bé, continuam observant, però resulta
que el pagès cada dia cobra menys i en canvi el particular cada
dia paga més. Jo no tenc ara a mà un comparatiu de preus, però
m’hi jugaria que podria veure vostè a les dades que segur que té
vostè que els adobs avui en dia han pujat més d’un 50%, mentre
que el cereal, si el compara amb fa deu anys ha perdut més d’un
15% de preu. Com es pot defensar el pagès amb això?

Clar, jo comprenc que això, parlar d’aquests temes i posar
xifres a un pressupost és difícil, però jo li estic parlant de temes
que la memòria dels pressupostos per a enguany, per a l’any
2008, en parla, i li estic parlant de temes que la Sra. Consellera
ha expressat políticament, públicament i evidentment el seu
compromís polític per solucionar-los. El problema és que
aquestes qüestions no només persisteixen, sinó que no es veu
una, diguem, solució, una decisió del Govern per reaccionar
d’una manera ràpida i contundent, encara que s’equivoqui, Sra.
Consellera, fixi’s amb el que li dic, encara que s’equivoqui. No
hi ha la sensació, al contrari, la sensació és la de falta de
reacció.

Jo haguera agraït..., és ver que no forma part de l’ordre del
dia de la reunió d’avui o de la comissió d’avui, però és que entre
que nosaltres hem demanat aquesta compareixença i avui s’han
produït uns canvis importants dins la conselleria. Es produeixen
aquests canvis pel que estic comentant jo?, es produeixen
aquests canvis simplement i senzillament perquè així no
s’avorreixen?, es produeixen aquests canvis per què? És a dir,
no és normal que quan les coses van bé hi hagi canvis; quan les
coses funcionen no hi ha canvis, però és que hi ha hagut quasi
-permeti’m que li ho digui humorísticament- quasi una
revolució dins la conselleria. L’única que s’ha salvat de la
remodelació deu ser la directora general de Pesca, pràcticament;
tota la resta han canviat de lloc. Avui pot dir la Sra. Consellera
que no té cap obligació d’explicar això i té raó, però jo crec que
val la pena; ens evitam una compareixença i val la pena que ens
expliqui què està passant, què està passant a la conselleria
perquè tenguem aquests canvis, què està passant a la conselleria
perquè els problemes de fons de l’agricultura avui en dia la
sensació que es tengui és que no es tenen.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El portaveu del Grup Mixt té l’ús de la paraula, si ho desitja.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, President, molt breument. Abans he fet algunes
preguntes i han estat molt especificades i en aquesta segona
compareixença canviaré de tàctica i a veure si me’n contesta
alguna. Ho faré, com la consellera ha expressat, molt
detalladament i fins i tot partides i imports molt concrets, jo
també li faré preguntes en aquest aspecte molt concretes.

Les associacions de defensa sanitària de Balears i
concretament d’Eivissa i Formentera vostè sap que cobren molt
tard i sempre estan pendents per a la seva subsistència, repetesc,
subsistència, que puguin arribar els sous o no puguin arribar.
M’agradaria saber quants de doblers s’han destinat a aquestes
associacions durant l’any 2008. Si m’ho pot especificar per illes
i per associacions li ho agrairia.

També m’agradaria que ens especifiqués si d’aquesta
direcció general s’han consignat partides finalistes per a les
cooperatives d’Eivissa, per a projectes també concrets. Hi havia
un compromís per part de molta gent i precisament les
cooperatives ho esperaven així, per finalitzar projectes
importantíssims perquè aquestes cooperatives poguessin tenir
ajudes concretes.
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I quant a qualitat agroalimentària, m’agradaria saber si ha
donat alguna ajuda per la feina que s’està fent o hi ha alguna
ajuda compromesa per la feina que s’està fent a la marca flaó
d’Eivissa. I si hi ha també algun tipus d’ajuda compromesa o
gastada quant a la mel d’Eivissa i la mel de Formentera. 

Ja que xerram de pressuposts i el portaveu del Partit Popular
també li ha citat, jo també li ho volia dir i al final m’he oblidat
i no li he comentat, però m’agradaria saber si amb aquesta
remodelació..., és públic i per tant ho puc dir aquí, que l’antic
cap de gabinet havia quedat com a assessor. M’agradaria saber
quin tipus de contracte s’ha fet perquè l’antic cap de gabinet fos
assessor i si és un assessorament a nivell insular o quin
assessorament serà, en quina àrea concreta, en quin tipus de
coneixement assessorarà i a quina àrea assessorarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per la seva intervenció. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Bé, poques qüestions, però entenc
que el representant del Partit Popular demani, igual que en
l’ocasió anterior, la compareixença de la consellera per explicar
l’execució pressupostària i que després s’aprofiti aquesta
compareixença..., no està malament, però crec que hem de ser
totalment conseqüents i seriosos en les afirmacions que feim en
seu parlamentària.

Vostè ja va manifestar en una altra comissió, a més amb una
preocupació que frega el paternalisme, sobre la revisió..., allò
que s’anomenava el reconeixement mèdic de la PAC i allò que
era la postura de les Illes Balears, del Govern de les Illes
Balears respecte d’això. Bé, la primera qüestió, la Política
Agrària Comunitària des que Espanya és membre de la Unió
Europea, marca totes les qüestions a les quals i la comunitat
autònoma per extensió perquè és competent en aquesta matèria
i darrerament, i de cada vegada més amb el nou Estatut, els
consells insulars, allò que és el marge de maniobra que es té per
a aquestes qüestions. 

Jo li suggeriria, Sr. Cardona, que deixi de preocupar en
excés els pagesos d’aquesta comunitat, i en quin sentit? Sobre
el sector lacti per exemple. Es cansen de repetir contínuament
que les quotes desapareixeran. Bé, en aquests moments la
votació de les esmenes de la Comissió d’Agricultura del
Parlament Europeu sobre les propostes de la Comissió Europea
al reconeixement mèdic de BrusselAles, dia 7 d’octubre, sobre el
sector lacti, i en concret s’acorda l’augment de les quotes
lleteres en un 1% els dos primers anys, 2009, 2010 i 2011 i en
el 2010 que la Comissió realitzi un estudi per avaluar el sector
i prendre mesures apropiades. Segon, que els doblers de la
supressió de les mesures de gestió de mercat en aquest sector i
de les multes de la superació de la supertaxa seran destinades a
un fons lacti per a la reestructuració del sector. I s’elimina que
les quotes làcties acabin en el 2015, ja que el Parlament acorda
que en el 2010 s’estudiï la situació del sector i la revisi. Per tant,
diguin les coses exactament com són i transmetin al sector, ho
he dit altres vegades, la realitat així com és.

Segona cosa, totes les mesures que la Conselleria
d’Agricultura ha posat damunt la taula en els pressuposts per
enguany i que evidentment seran part dels pròxims pressuposts,
com ha detallat la consellera, s’emmarquen dins aquestes línies
i dins allò que és la Política Agrària Comunitària. Amb un canvi
de model amb què BrusselAles ha apostat des de la revisió
passada, anar cap una agricultura més sostenible, d’acord amb
el medi ambient. Ja sé que vostès diran allò de què menjarem i
de què viurem. No es preocupin, l’agricultura té resposta a això.

Deia del valor patrimonial de les quotes. Efectivament, han
arribat a tenir un valor econòmic i patrimonial molt important.
Li contest per allò que ha plantejat, la consellera li donarà la
seva resposta...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, Sr. Portaveu.

EL SR. JUAN I CARDONA:

(...) Li deman la paraula per una qüestió d’ordre, ja sé que
tampoc el Reglament no permet la interrupció dels diputats.
Però el que no permet el Reglament, tal vegada m’equivoqui, és
que en una compareixença qui ha de donar les contestacions és
la consellera i no que un diputat entri en debat amb allò que ha
afirmat un altre. Fins ara duim tal vegada més de la meitat del
temps consumit del que li pertoca al Sr. Portaveu del Partit
Socialista, que diu coses molt interessants i que a mi
m’encantaria debatre-les amb ell, però crec que són totalment i
absolutament improcedents perquè m’està contestant a mi i al
que ha dit la Sra. Consellera.

Jo li agrairia, Sr. President, que això es tengués en compte,
és a dir, que parlem de la compareixença que ha fet la Sra.
Consellera. I si sobre aquest tema, que crec que és interessant,
vol que se’n parli, jo no tenc inconvenient a debatre’l amb qui
sigui, però quan toca i amb les formes que toquen.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si els pareix bé, mantenint el criteri de flexibilitat
que teníem, demanaria al portaveu que ara fa ús de la paraula,
que miri de centrar-se en la intervenció de la Sra. Consellera. 

Gràcies.
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EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Ja acab, Sr. President. Si m’he excedit en la intervenció, res
més lluny que deixar constància que s’han fet un seguit
d’afirmacions que tenc constància que no són exactament així
i, per tant, poden contribuir a adreçar tant la petició del portaveu
Popular a la consellera, com de la situació que s’està analitzant.

Dit això, perdonin si m’he excedit en el temps. Només vull
manifestar que l’exposició que ha fet la consellera crec que ha
estat clara i concisa sobre el que era la petició de
compareixença: explicar l’execució pressupostària de la
Direcció General d’Agricultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Ara té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Gràcies, president. Bé en primer lloc una rectificació, en la
lluita de plagues és Eivissa que va tenir més (...) que són els
60.000 euros i Menorca 12.000, crec que he dit. Això ja dic,
sempre amb la colAlaboració d’aquest govern i el Consell Insular
d’Eivissa.

Vostè em parlava de les publicacions, encantada de poder-
les rebre, perquè aquest mateix llibre de la informació amb les
denominacions de qualitat crec que és interessant. Per tant, tant
de bo que ho tenguin els diputats, així com altres que sempre
són ilAlustratius. Encantada, jo crec que el secretari ja ha pres
nota perquè els ho puguem enviar i ja dic, estic contenta que hi
estiguin interessats.

Continuant amb allò que expressava el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, es referia a les empreses públiques. Vostè
ho coneix perfectament, tant si ens referim a Millora Agrària,
com si ens referim a IBABSA, és ben clar el suport que donen
a aquesta direcció general. Per tant, crec que els membres no
estan per això, però crec que seria prou interessant que
poguéssim entrar també en més detall en la colAlaboració amb
les empreses. Ja dic, el suport que les empreses evidentment,
com Millora Agrària o IBABSA donen a aquesta Direcció
General d’Agricultura.

Parlava de la recerca de varietats i ampliar, per suposat que
és interessant. Però sobretot és important amb l’objectiu que
sigui aprofitable per al sector, o sigui en colAlaboració amb el
sector. Quan parlàvem..., crec que el sector va rebre molt bé els
estudis que es varen fer sobre les varietats noves de vinya i
s’han pogut introduir, com també les varietats d’olivera. Com
també, altres que entenem que hem d’ajudar i sobretot entenem
que sobre aquestes marques no tot han de ser denominacions
d’origen, poden ser evidentment també marques de qualitat. I
ara estam treballant per reglamentar-les. Un dels estudis que he
fet esment abans és precisament el que estam fent amb la
Universitat, crec que era aquest estiu mateix en el campus de la
Universitat s’havien sembrant 195 subvarietats per exemple de
tomàtiga de ramellet. Jo crec que és un producte emblemàtic

perquè hi hagi uns estudis i definir un producte com aquest. Un
tema que també ha estat objecte d’estudi en aquest congrés, no
és limitar-lo a les denominacions de qualitat, que sigui més
ample i per tant, que d’altres puguin entrar. Estam parlant també
de la taronja, jo crec que és important poder identificar i que els
productes de les illes siguin identificats pel consumidor, que
puguin arribar al consumidor i aquest al final pugui triar i
identificar i ben reglamentats. Vostès saben que no és estudiar
o dissenyar una marca, com reglamentar perquè allò es
produeixi i arribi bé al consumidor i poder-lo fer complir perquè
també arribi bé al consumidor i l’accepti. Jo crec que en aquest
sentit reforçam les marques de qualitat, però també altres
marques perquè puguin entrar altres productes que consideram
que són emblemàtics i hi han de poder entrar.

Però no només això. També és important que al consumidor
li arribi..., en aquests moments tal vegada no està identificat i
reglamentat i com a producte local li pugui arribar. Per tant,
també estam fent un esforç amb els mateixos productors, amb
els mateixos escorxadors, perquè li pugui arribar aquesta carn,
aquests productes d’hort, aquests ous, que puguin arribar
identificats. Mentrestant feim feina amb les marques. Jo crec
que és important perquè ho pugui apreciar el consumidor. Jo
crec que en un món globalitzat allò que és important és que com
a consumidors puguem triar. Per tant, tot allò que és identificar
i saber la (...) dels productes, treballar per conèixer d’allà on ve
i en quines condicions, ja dic, en totes les versions jo crec que
és important treballar en aquest sentit, que el consumidor pugui
conèixer..., ara en massa ocasions cerca alguns productes
d’aquí, sobretot carn, jo crec que s’ha de fer un esforç quan
veim la situació en què es troba el sector i si pogués identificar
i diferenciar el producte, jo crec que faríem molt més viables les
nostres explotacions ramaderes, com vostè ha dit molt bé, en un
moment en què han pujat molt els costos de producció i no té la
compensació suficient pel preu d’aquest producte. I això ho
veim a l’Observatori de Preus i en determinats sectors veim com
està patint el sector. Però al mateix temps ho veim en diferents
subsectors. No és una visió pessimista la que tenim perquè
tenim un sector viu, tenim un sector que s’està formant, joves
que s’estan interessant, projectes de valor afegit, per tant, de
cara a la comercialització. No vull donar en cap moment una
visió pessimista, sinó que és un sector que té possibilitats i
l’hem de treballar. Estic parlant de marques de qualitat, de
diferenciació, siguin marques, siguin productes locals i arribar
bé al consumidor.

Per tant, arribar i afavorir la comercialització. Nosaltres en
aquest moment hem fet un Pla de comercialització, estam
parlant amb el sector, estam parlant amb tot tipus de comerços
petits, mitjans i grossos per poder identificar el producte local,
no just amb les marques de qualitat, ja s’ha creat una imatge i
arriben bé al consumidor, sinó que també amb aquests altres
tipus de productes, amb una idea ben clara, que sigui el
productor el beneficiat i per tant, mantenir viu el sector, que
s’incorporin joves i sobretot, fer-lo rendible.
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Bé, m’ha parlat de revisió de la PAC. Com sap
perfectament..., en podem parlar tot el temps que vulgui, no crec
que sigui el moment en un moment d’execució del pressupost.
Jo el que li puc dir és que en aquests moments..., ja li vaig
anunciar així com estava la situació de la PAC no es va pel
desacoblament total, serà parcial, i que ja li vaig anunciar que
segurament sembla que pot ser amb la presidència francesa, per
tant, dins aquest semestre. Evidentment la posició d’aquesta
comunitat, la posició de totes les comunitats amb molt de gust,
si vol li ho enviarem i que poden estar a la seva disposició.

 En relació amb la quota lletera. Ja sap que es va aprovar en
el Consell de Ministres aquest 2% de quota que es repartirà, ara
estam pendents del repartiment, no just d’això sinó també dels
excedents. I després veurem el tema de la liberalització. Jo vull
recordar com ha anat el tema de la mateixa liberalització amb
l’Organització Comú del Vi que s’ha aprovat i que ha allargat
aquest període. Ara tenim aquesta situació, amb aquestes
perspectives de liberalització, és ben ver que té un valor
patrimonial, però nosaltres estam en un sector que també té uns
costos elevats. Ja dic, la situació difícil que té el sector, farem
un seguiment i sobretot en tot allò que pugui ser millora de la
comercialització, valor afegit, tot el que pugui representar
també... és important el tema del formatge de Maó, o que
puguem aconseguir la mateixa indicació geogràfica, com ha
estat plantejat a Mallorca. En tot cas consideram que en aquest
cas, com en tots, és important quan competim amb un producte
estàndard que ve en les condicions de la península. 

Allò que no li admet, Sr. Cardona, és que vostè em parli de
flors i violes. Estam davant una situació complicada del sector
i així ho agafam seriosament. Quan parlam d’un pacte agrari,
quan parlam sobretot de mesures estructurals. A posta no li
admet de cap de les maneres l’expressió que vostè ha usat. La
situació és molt difícil, com per seguir repartint de qualsevol
manera, sense mesures estructurals. Això és la feina que estam
fent a cada un dels subsectors, parlem d’agricultura i parlem de
ramaderia. Hi ha una situació molt complicada com per
continuar de la mateixa forma i que era repartir. Estam canviant
i posam mesures estructurals que és allò que faltava. En massa
ocasions s’ha seguit i les solucions que té el subsector hi són, hi
estam d’acord i no s’han duit a terme i es coneixen des de fa
molts d’anys. Allò que ens està costant en aquests moments és
precisament donar mesures estructurals. 

Hi va haver un pla de xoc de mesures immediates i ens va
costar molt posar damunt la taula 7 milions d’euros que els va
pagar la conselleria per donar solucions immediates. Però també
al mateix moment el sector i nosaltres vàrem estar d’acord
perquè hi hagués mesures estructurals. Això és el pacte agrari
i el pacte agrari no són flors i violes, Sr. Cardona, és molt més
seriós perquè és donar solucions de futur a l’agricultura. No és
seguir de la mateixa manera que fins ara. Això ho dic molt
seriosament perquè és molt important. No podem seguir amb
l’agonia en el sector i això el sector ho ha entès. Parlem d’oví,
parlem de porcí, parlem de vacum, tots els subsectors que
vulgui. Ja dic que és molt més seriós de com vostè ho ha
plantejat i aquest treball estructural l’hem pres seriosament i el
pacte agrari donarà solucions consensuades, amb meses i
submeses perquè aquestes solucions que coneix tot el sector i no
s’havien aplicades arribem a un acord.

Això és el compromís d’aquesta conselleria i d’aquest equip.
Jo no he de donar explicacions a una compareixença de mesures
estructurals, però si hem fet una rotació, no és res més, de la
gent és per posar-los en el mateix equip és per donar millor
servei al sector, no és altre. Equip que està treballant molt, que
té ilAlusió i molta dedicació, aquesta consellera està molt
contenta de poder governar de fer aquests canvis estructurals en
el sector. Això és el que volem. Per tant, és una rotació per
assegurar i per millorar el millor servei al sector, no hi ha hagut,
no se n’ha anat ni ha vingut ningú més, és la mateixa gent que
treballa, és amb la mateixa gent, a posta ho dic. Vull que ho
sàpiga i vull que vegi que em prenc les coses seriosament en
aquest sentit, perquè és una responsabilitat donar resposta al
sector, i aquest és el compromís d’aquesta direcció general i
d’aquesta consellera al davant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyora ...

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

Si em permet el Sr. President, que encara he de contestar el
Sr. Mayans.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó, ha estat sense voler.

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

I ja dic, també breument, perquè també, però consider que
m’havien fet preguntes concretes i les respondré el més breu
possible.

El Sr. Mayans volia més concreció amb les ADS; és
importantíssim, Sr. Mayans, les associacions de defensa
sanitària, estaven a un moment difícil, no tenien la resposta
entenien de l’administració per la bona tasca que es du a terme
per part d’aquest personal tècnic i precisament per això hi hem
dedicat un esforç important econòmic d’1.300.000 euros.

Em parla del conveni de la cooperativa. Miri, les
cooperatives d’Eivissa, consideram que fan una tasca
importantíssima les cooperatives; vostè sap que les he visitat,
les conec, sempre que he vengut a Eivissa m’he reunit per
conèixer la situació, de vegades situacions més difícils i fa uns
mesos que hem signat un conveni, precisament per al tema
cooperatiu, i ho continuarem reforçant. El mateix que a
Formentera, però aquí, en el cas d’Eivissa, ja hem fet un
conveni que representa uns 300.000 euros.

I després, en el tema de qualitat agroalimentària, vostè m’ha
parlat del flaó, de mel, etcètera, entenem que els esforços de la
conselleria han de ser en aquest sentit, en millorar en qualitat,
ja n’havia fet esment quan hem donat resposta a les qüestions
que plantejava el Sr. Cardona, i ja dic, tota la colAlaboració i
l’assessorament sobretot en temes de reglamentació que hi
pugui haver a la conselleria amb el Consell d’Eivissa. Per tant,
en tema de qualitat agroalimentària és important i entenem que
diferenciació de productes i per tant productes, com és el tema
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del flaó, un bon producte com la mateixa mel també, com
també, hi hem de fer feina, d’Eivissa, en el tema de races
autòctones, etcètera, total colAlaboració.

I ja dic, en el mateix sentit quan parlava vostè de la
remodelació, continuu amb el mateix equip, continuam amb el
mateix esforç i així continuarem amb un equip, que ja dic, amb
molta ilAlusió, amb molt d’esforç i molt de sacrifici ho treurem
endavant, sobretot per a mesures estructurals, per donar
solucions de futur al sector, que ja tenim preparada la
convocatòria de la primera mesa del pacte, i ens ho prenem molt
seriosament quan parlam d’aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i amb una
limitació màxima de cinc minuts, té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic encantat d’haver sentit
la consellera, perquè clar, quan parla que prenen mesures
immediates, i a més ho diu amb una energia desconeguda, Sra.
Consellera, i li agraesc i estic content d’haver-li vist aquesta
magnífica energia dient que prenen les mesures i solucions
immediates amb el pla de xoc, vuit mesos, Sra. Consellera, vuit
mesos, que era un pla de xoc immediat. Clar, deu ser que el
concepte que té vostè d’immediatesa i el meu no és exactament
el mateix; si vostè cerca tal vegada en el diccionari veurà que
immediat vol dir ja, i ja no són vuit mesos; vostè s’ha torbat vuit
mesos a donar compliment a pagar.

Encara paguen o ara acaben de pagar els mals del novembre
de l’any passat. Sra. Consellera, quan jo li dic flors i violes és
que per fer un document que digui el que vostè ha dit no es
torba un any, per fer un document que digui: necessitam
mesures estructurals. Cert, per dir això i dir que farem meses i
submeses per discutir cadascun dels sectors no es torba un any,
vostè ha estat un any, i perquè l’han empesa, l’han espitjada els
sectors perquè si no encara estaríem assegudets.

I això és el que li deia, miri, Sra. Consellera, per fer un pacte
estratègic o un pacte agrari i simplement i senzillament firmar
un document on diem que tenim falta de mesures estructurals i
hem de fer meses i submeses, això són flors i violes, el que
importa és el contingut i el que importa és que en un any vostès
no han fet més que això, Sra. Consellera. Estic encantat de saber
que la setmana que ve vostès es reuniran, però si la Sra.
Consellera s’hagués pres la molèstia de contestar les preguntes
que he fet a la conselleria, possiblement ara no hauríem de
discutir això. Em comprèn? Aquest és el problema, Sra.
Consellera, em sap greu que s’indigni i s’ho prengui molt
seriosament, però és que fa un any i mig que s’ho hauria d’haver
pres seriosament, m’entén? Aquesta és la qüestió.

I l’únic que jo pretenc és que, efectivament, hi hagi mesures.
Miri, hi ha un estudi que en el seu moment a la conselleria, pel
que es veu bastant complet, dic pel que es veu perquè fins i tot
associacions agràries que en el seu moment ho havien criticat
ara diuen que estava la mar de bé, també li pot ser d’utilitat.
Però el fet, Sra. Consellera, és que resulta que per fer front a
aquestes mesures estructurals necessàries que ara acaben de
descobrir, vostè ha capgirat tota la conselleria. I està molt bé, és
dret seu i ho pot fer, el que passa és que clar, dir que fa això per
poder assegurar, que és per anar endavant amb aquestes mesures
estructurals és que vol dir que en el seu moment durant un any
i mig ningú no ha estat al seu lloc.

De les seves paraules es pot concloure perfectament que
vostè ha tengut tot un equip, que jo no pos en dubte ni la seva
professionalitat ni es seu esforç de feina, no pos en dubte
absolutament res, però vostè ha tengut tot un equip colAlocat al
lloc on no li tocava estar, és el que vostè m’ha dit, hem rotat per
poder servir millor els ciutadans -per tant abans no els servien
bé- i per poder fer front a aquestes mesures estructurals que són
necessàries i que jo coincideix amb vostè que són necessàries.
Aquesta energia que avui ha fet servir, que està molt bé, la faci
servir a la gestió diària i en el de cada dia.

I hi ha coses, amb les quals coincideix, i que m’ha agradat
escoltar-la, quan parlava de les noves varietats; és cert que
aquestes noves varietats no han de ser invents, em refereix que
han de ser rendibles per al mercat, per al pagès, perquè puguem
recuperar o treure qualsevol varietat nova que si al mercat no li
interessa, doncs no haurem avançat res i no haurem aconseguit
res, és temps perdut i crec que això no pertoca.

Parlava vostè especialment que s’havia d’incidir en la carn;
jo li faig un suggeriment, però no sé qui té ara la marca, el
Govern, en el seu dia, fa un parell d’anys, va registrar una marca
que era Carn de Balears, hi ha un decret sobre això, però li vull
dir la veritat, Sra. Consellera, crec que el titular d’aquesta marca
no és la Conselleria d’Agricultura, perquè això es va crear quan
la Conselleria d’Agricultura estava juntament amb Comerç i
potser que això ho tengui l’IDI, però a través d’aquest decret, a
través d’aquesta marca que ja està creada, tal vegada sí que
poden treure profit d’aquesta qüestió i si els pareix que no és
prou bona i en volen fer una altra, doncs miri, la facin, però això
ja seria tenir feina feta que els permetria aprofitar una millora.

I respecte de la PAC, la PAC sí que, miri, jo m’he limitat a
llegir i a comentar el que deia la memòria del pressupost, i
vostès ho posaven com a essencial i jo els don la raó, em sap
greu si som paternalista, no és la meva intenció; però jo els don
la raó, la PAC en aquest moment, la revisió de la PAC,
contemplar aquesta política és essencial. Mirin, i nosaltres tenim
capacitat d’influència, i li posaré un exemple: quan s’estudiaven
les mesures de l’olivera per a tota Europa, especialment per a
Espanya, Espanya sencera, menys les Illes Balears, tenia un
plantejament, que era ajuda per arbre, i nosaltres volíem,
Balears volia tot el contrari i al final arribàrem a un acord,
perquè vàrem saber negociar amb la resta de comunitats
autònomes. Es tracta d’això, d’intentar fer el que a nosaltres ens
convé, Sra. Consellera, el que convé als nostres pagesos. I el
desacoblament en aquest moment, fins on jo sé, des de Madrid
no es parla del parcial, es parla del total; és aquí que es parla del
parcial.
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I a mi em preocupa pel que li dic, perquè podem perdre
pràcticament el 50% d’aquesta ajuda i això anirà en perjudici
dels pagesos. I això, Sra. Consellera, nosaltres no ho hem
d’admetre.

I com que ja m’he excedit del temps, acab, miri, Sra.
Consellera, jo quan la crit aquí, amb els meus companys
demanam la seva compareixença és perquè moltes vegades no
ens informen de les coses que fan; és lamentable, però és així,
i no li dic que ho faci malament, simplement necessitam saber,
volem saber quina és la seva postura. I desgraciadament no
tenim el coneixement que té el Govern sobre aquesta qüestió,
sobre la postura, sobre la quota lletera, Sra. Consellera, està
escrit als objectius de la revisió de la PAC, que la quota lletera
s’ha de limitar per abaratir preus -acab tot d’una, Sr. President,
acab tot d’una-, per abaratir preus, es gravin aquesta expressió:
la conseqüència immediata de l’eliminació de la quota lletera,
la finalitat de l’eliminació de la quota lletera és abaratir preus.
Si en aquesta terra anam molt per davall dels preus de la
península, quines conseqüències tendrà? Això és el que em
preocupa i jo el que li deman és que cerqui qualque solució i, si
no, entre tots cerquem-la, però jo no he vengut aquí ni a crear
alarma ni a crear altra cosa que no sigui cercar solucions per al
nostre sector.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té vostè la paraula per
acabar.

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

Començaré agraint les aportacions, que després m’havia
deixat, dels portaveus, del Sr. Garcías, del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista quant a l’interès que té tant quan ha
parlat de la importància i de la discussió que hi ha en aquests
moments en relació amb la PAC, en relació amb la importància
del sector lacti o del sector lleter, sobretot a les nostres, sobretot
a Mallorca i més a Menorca, o també el que poden representar
les quotes. Aposta li volia comentar, perquè després no havia
tengut l’oportunitat de comentar-ho.

Vostè em parla, Sr. Cardona, de vuit mesos del pla de xoc;
miri, al pla de xoc hi vàrem dedicar una quantitat important, que
són 100 milions d’euros, i es varen començar a pagar ja en el
mes de març, per tant vàrem tenir actuacions immediates a un
moment on havia augmentat moltíssim el preu dels costs de
producció, sobretot dels pinsos i dels cereals i per tant vàrem
tenir una resposta, vàrem començar a pagar en el mes de març,
però el que era més important és que vàrem ser devora el sector
i vàrem seure també els industrials per veure si podíem anar
anivellant, el mateix a Mallorca i Menorca, a veure si podíem
anar anivellant amb els preus de la península que en aquells
moments estaven més avall. Però el que era important en aquest
moment per al sector lleter era que donàvem una resposta i hi
havia el compromís i s’han anat pagant aquests 100 milions
d’euros, que ja dic, es va començar a pagar en el mes, però, a
més, no era això tan sols l’important sinó el compromís que
sabien que aquesta gent, que tots, després n’hi havia uns que es
varen retardar més per acabar de confirmar o tenir l’expedient

complet en determinades informacions que tal vegada no varen
aportar l’expedient de tot d’una, i això s’ha anat completant i
s’ha pagat.

I del temporal el mateix, al temporal de dia 4 d’octubre hi
vàrem tenir una resposta immediata i també s’ha anat pagant i
en aquests moments quedaven uns quinze expedients que s’han
notificat per cobrir i per completar l’expedient. Aposta dic (...)
amb molt d’esforç pel que ha representat, però que també vàrem
tenir tot d’una una resposta immediata, i repeteix: si queda algú
per pagar són entorn d’uns quinze expedients dels quals aquesta
consellera se n’ha preocupat, perquè quedaven encara per
completar la documentació.

I repeteix, amb les mesures estructurals a cercar solucions.
Vostè em parla d’estudis; Sr. Cardona, el que em demana el
sector és que no facem més estudis, el que em demana el sector
és que no facem més estudis, que ja les sabem les solucions, el
que hem de fer és acordar i consensuar. Aposta dic que no anem
a tant..., tots sabem l’experiència que tenim, tots sabem el que
han costat determinats estudis, tots sabem el que han significat
determinats programes de repartiment i nosaltres al que anam és
a acordar per a mesures estructurals, i ja dic, sense necessitat de
més estudis, però sí amb el consens del sector.

I és en aquest sentit que anam molt seriosament i sobretot
amb un equip que ha fet una bona feina i que seguirà fent una
bona feina, un equip que ha fet una bona feina i aposta continua,
perquè també aquí farà una bona feina.

I bé, em parlava de varietats; evidentment aquí entenem
clarament que és la colAlaboració amb el sector, vull dir que el
puguem fer, experimentació a la mateixa conselleria,
experimentació amb finques colAlaboradores, precisament, el
que farem.

I ja dic, en tot cas, no voldria acabar sense insistir en allò
que ha fet a la informació, tota la informació, ja em preocuparé
de reforçar en tot cas totes les peticions, perquè aquesta
consellera, repeteix, no tan sols són paraules, sinó que són els
fets que vull demostrar aquest màxim respecte als diputats i a
les diputades d’aquest Parlament, per suposat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I una vegada esgotat l’ordre
del dia, a les 14.55, aixecam la sessió.
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