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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
Senyors diputats, pregaria una mica de silenci perquè es pugui
desenvolupar amb normalitat la comissió.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Carme Castro.

I.1) Pregunta RGE núm. 10821/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a superfície afectada per la plaga de
lagarta peluda.

I.2) Pregunta RGE núm. 10822/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a municipis més afectats per la plaga de
lagarta peluda a Menorca.

I.3) Pregunta RGE núm. 10823/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a calendari d'actuacions establert per la
Conselleria de Medi Ambient per prevenir la plaga de
lagarta peluda.

I.4) Pregunta RGE núm. 10824/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions per lluitar la plaga de lagarta
peluda a Menorca per al 2009.

I.5) Pregunta RGE núm. 10913/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informes en relació amb les plagues
d'erugues peludes (lymantria dispar).

I.6) Pregunta RGE núm. 10914/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes beneficiosos de les erugues
peludes (lymantria dispar).

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc aquesta presidència comunica que, mitjançant
l’escrit RGE núm. 12732/09, les preguntes RGE núm. 10821,
10822, 10823, 10824, 10913 i 10914/09, fixades com a primer
punt de l’ordre del dia d’avui, han estat retirades. 

II. Compareixença RGE núm. 12120/09, 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
la situació del sector del vacum.

En conseqüència, passarem doncs al darrer punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu a la compareixença, RGE núm. 12120/09,
de la consellera d’Agricultura i Pesca, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Economia adscrits al Grup
Parlamentari Popular,  per tal d’informar sobre la situació del
sector boví.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca, Sra.
Mercè Amer i Riera, acompanyada pel seu cap de gabinet i la
directora general.

Té la paraula la Sra. Mercè Amer per fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia a tothom. Comparesc avui davant aquesta comissió
d’Economia del Parlament de les Illes Balears per informar, tal
com m’han solAlicitat per part del Grup Parlamentari Popular, de
la situació del sector boví.

Entenc que aquesta solAlicitud fa referència, bàsicament, a la
problemàtica sorgida ara fa poc més d’un mes a la zona de
Campos, fruït de l’anunci d’una indústria lletera, Piris, a quatre
dels seus ramaders de no recollir-los la llet. Deixaré de banda,
per tant, altres qüestions ja tractades en la meva anterior
compareixença el passat mes de maig, on vàrem tenir ocasió de
debatre els plans estratègics que proposam des del Govern per
als propers anys, així com l’estat de les línies d’ajudes d’aquest
sector. En tot cas, ja dic, si voleu, podem aclarir les qüestions
que tengueu a bé exposar-me i l’oportunitat que tenim en
aquesta sessió d’avui.

Començaré, per tant, fent un breu repàs dels esdeveniments
que han provocat la situació actual que ha requerit, finalment,
la intervenció del Govern per trobar-hi una solució que garantís
als ramaders la recollida de la seva llet i als industrials lleters la
sortida al mercat dels seus productes. Com vostès coneixeran a
final del mes d’agost la indústria lletera Piris va comunicar per
carta a quatre dels seus productors que ja no els recolliria més
la llet. En total es tractava d’una quota anual de 952.000 quilos.
Dia 3 de setembre representants d’aquesta conselleria ja es
varen reunir amb el Sr. Piris per verificar aquesta informació i
conèixer, exactament, el termini en què finalitzaria la recollida
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de llet als seus proveïdors. És obvi que hi ha una crisi de preu
localitzada en el sector lacti, les informacions de preus que ens
arriben són molt negatives, els nostres productors no estan en
condicions de competir amb aquest model de preus a la baixa ja
que aquest sistema de producció sempre serà més costós per la
situació geogràfica d’aïllament i per les condicions climàtiques
i mediambientals adverses per a la producció lletera intensiva.

Aquesta crisi provoca que totes les indústries de recollida i
transformació de la llet crua tenguin excedents emmagatzemats
dels seus productes sense poder-los vendre. A més, s’ha de tenir
en compte que són productes alimentaris amb una vida útil curta
i que en casos com el formatge necessiten una manipulació i una
refrigeració que encareixen el seu emmagatzemament.
Formatges Piris, doncs, tenia, en aquells moments, les cambres
de conservació de formatges plenes i manifestava la seva
intenció de no recollir més llet fins que no pogués vendre el seu
excedent de formatge. La situació no és gaire millor a la resta de
les indústries lleteres de Mallorca. Empreses com Agama, per
exemple, ja s’havien hagut de fer càrrec de la llet d’altres
ramaderies que abans venien a Formatges Piris. 

Aquests són els problemes que avui envolten el sector lleter
que van des de la producció a la comercialització de la llet i dels
seus derivats, amb un comportament en el mercat desigual,
imprevisible i, en molts de casos, poc beneficiós per als
interessos del sector. La situació d’aquests quatre ramaders de
la indústria Piris, etc., no és si no un problema que en reflecteix
un altre molt més general i que afecta tot el sector boví de les
Illes Balears. La situació era prou crítica que calia intervenir
amb tot el nostre esforç per evitar que avui mateix, 1 d’octubre,
quatre ramaders lleters no tinguessin a qui vendre a prop d’un
milió de quilos de llet anual i es vessin abocats, probablement,
a tancar les seves explotacions.

Per això aquest govern, i jo personalment, he mantingut
aquest darrer mes nombroses trobades amb ramaders, amb
industrials, amb comercialitzadors, amb diverses
administracions i organismes perquè poguessin contribuir no
només a solucionar aquest problema puntual sinó a donar
sortida més prolongada en el temps de la llet i dels productes
lactis del nostre sector. Una vegada manifestada la voluntat de
no recollir més llet per part de la indústria Piris, vàrem demanar
i aconseguir el compromís d’indústries com Amaga i Prilac de
fer-se càrrec de la llet d’aquests quatre ramaders que quedaven
sense comprador -repetesc- dia 30 de setembre, just ahir. Primer
objectiu acomplert perquè avui mateix aquests quatre ramaders
tenen a qui vendre la seva llet, però ja ho he dit, això no només
és solucionar un problema puntual. 

El Pla estratègic del sector lleter, que ja vaig exposar aquí fa
uns pocs mesos, ens ha de servir per colAlocar el nostre producte
en una posició diferent més competitiva en el mercat. Un dels
punts, precisament, important d’aquest pla estratègic, com
recordareu, és la comercialització, aconseguir que el nostre
sector tengui una presència més estable en el mercat. Ja fa
mesos que treballam en aquest sentit, en aquest punt sobretot
d’elaborar un pla comercial per ajudar, i encara més en aquests
moments actuals, el nostre sector lleter a treure el seu producte
en el mercat a un preu just i competitiu. 

Tendrem oportunitat de comentar en profunditat, si voleu,
aquest pla, però compte amb la implicació de tothom.
M’agradaria exposar-ne alguns apunts. Vull dir-vos que ha estat
molt important, d’una banda fer una tasca de convèncer els
grans distribuïdors perquè se’n facin càrrec de la situació i
donin, també, una mà en aquest moment complicat per al nostre
sector que és treure la llet als mercats. Això implica la
colAlaboració d’empreses com Hipercentro, Eroski i Carrefour
que ens han traslladat la seva intenció i el seu compromís de
treballar tant en el seu lineal de venda com a través de les seves
marques blanques per treure aquest excedent de llet mallorquina
que tenim ara.

A més, vull destacar l’important compromís i la implicació
de diferents administracions en aquest pla comercial. D’una
banda hem aconseguit el compromís de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials perquè compri llet mallorquina i els seus
derivats i els pugui fer servir a les llars d’ancians, centres de
menors o residències. A més, treballam des de fa mesos
conjuntament, també, amb la Conselleria d’Educació perquè a
través dels seus menjadors escolars es pugui consumir llet local.

Finalment voldria esmentar, encara, tres acords que poden
ser importants de cara a donar sortida a la nostra llet. D’una
banda l’ONG Mallorca sense fam s’ha mostrat disposada a
comprar llet mallorquina i els seus derivats per fer-los servir als
seus, més de cent, menjadors socials amb els quals colAlabora.
Així mateix, treballam també amb el Centre Penitenciari de
Palma, d’Eivissa i amb el futur de Menorca en el mateix sentit,
així com la possibilitat també d’elaborar llet Halal per al mercat
àrab de les Illes i per a la seva exportació. Parlam, només a
Balears, d’un mercat potencial de 45 mil persones.

En definitiva, ens hem de felicitar per aquesta implicació de
tots els sectors i pel compromís de recollida d’aquestes
empreses, Agama i Prilac, que en aquests moments, sobretot,
donen sortida immediata a aquesta problemàtica concreta
d’aquests ramaders de Campos. Hem treballat per desplegar
aquest pla comercial que faci millorar les expectatives del
sector. En aquest sentit m’agradaria destacar la responsabilitat
social d’aquestes empreses, d’aquestes comercialitzadores,
d’aquestes institucions que han fet possible aquest pla
comercial. Així mateix voldria manifestar que, tal com apuntava
en el Pla estratègic, hem de treballar amb els productors, però
també amb la nostra indústria. Hem de fer molta feina per tal
que sigui més competitiva i, per tant, que tenguin més fàcil
sortida els nostres productes. Vos he de dir que per primera
vegada aquestes indústries làcties fortes de Mallorca, que s’han
compromeses, s’han assegudes juntes a una taula per fer feina
i per donar resposta a aquesta situació concreta.
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D’altra banda, com he repetit diverses vegades, i hi vaig
insistir molt en la meva anterior compareixença, amb una
simple ajuda econòmica el sector no se’n sortiria. Vos he de dir
que entre els anys 2007 i 2008 aquest govern ha donat ajudes al
sector boví de llet per valor de 18,4 milions d’euros, 18,4
milions d’euros. Mai en cap altre moment en la història de les
Illes Balears no s’havien donat tants de doblers en ajudes al
sector boví de llet. Per això ja hem vist que no és prou donar
just ajudes econòmiques, cal fer canvis a tots els nivells, hem de
produir millor, amb més qualitat, diferenciant els nostres
productes, comercialitzant i en definitiva per aconseguir un preu
justs i competitiu per al nostre sector ramader.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per tal de formular les
preguntes o resolucions tot seguit procedeix la intervenció dels
grups parlamentaris. Té la paraula el portaveu del Grup Popular
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot hem de
començar donant la benvinguda a la Sra. Consellera i als alts
càrrecs que l’acompanyen. Jo li voldria comentar que la nostra
idea quan demanàrem la seva compareixença per parlar de la
problemàtica del sector boví no era només els fets d’aquests
darrers dies sinó una compareixença més àmplia. Òbviament no
tenim cap inconvenient en tornar a parlar més endavant per fer
una compareixença més àmplia, però sí li voldria comentar una
mica sobre els fets d’aquests darrers dies, dels problemes que
han tengut algunes indústries per recollir la llet i després, si a
vostè no li sap greu, doncs també parlaríem d’alguns temes
d’una visió una mica més àmplia.

Miri, la nostra idea, la situació amb la qual s’han trobat
aquestes ramaderies a Campos, que no els han recollit la llet, no
és més que la punta de l’iceberg. La situació del camp, en
aquest moment, és insostenible i la situació de la ramaderia de
les Illes Balears, no de Mallorca, de les Illes Balears és
insostenible i la del boví, òbviament, està en una situació
pràcticament de colAlapse. Per què? És veritat que hi ha una
situació internacional, però també nosaltres, des de la nostra
comunitat, també hem contribuït. Tirar la culpa fora sempre no
ens soluciona el problema, si no prenem les mesures adequades
en el moment adequat passen aquestes coses.

Miri, Sra. Consellera, vostè ha parlat d’un pla estratègic,
duim dos anys parlant de plans, i mentre es fan els plans resulta
que la ramaderia se’n va a baix i seria convenient, a part de fer
aquests plans tan bons, prendre algunes mesures que impedissin,
que palAliassin els mals que sofreixen. El problema que tenim de
fons és que hi ha hagut una manca de capacitat de reacció als
problemes d’aquest sector importantíssima. Se’n recordarà,
comença la legislatura, ens trobam amb una situació de crisi en
el sector ramader per les pèrdues que es produeixen pels
increments dels preus de l’alimentació, s’anuncia un pla de xoc,
aquest pla de xoc tarda mesos a fer-lo i tarden vuit mesos a
pagar-lo, hi ha un increment de combustible, es parla també de
mesures, no se’n pren cap, varen baixar en el seu moment els

preus dels combustibles; el mal ja hi és, però ja li advertesc que
hi haurà algun repunt que tornarà afectar.

Quant a l’electricitat, que ha pujat per a molts de ramaders
un 40% la factura del llum, no s’ha fet absolutament res. Jo li
vaig demanar si volien fer res, i vostè mateixa em va contestar
que ho deixaven a les negociacions del sector de les
associacions agràries a Madrid, no s’ha fet absolutament res.
Miri, els increments dels preus al consumidor han estat
escandalosos mentre que l’increment de preus en origen ha estat
negatiu. És a dir, els pagesos han perdut els preus o els han
baixat els preus de venda dels seus productes quan al
consumidor li han pujat. Vostè havia anunciat que prendrien
mesures i no s’ha fet absolutament res. La diferència que hi ha
en el sector ramader passa d’un 300%, entre el que cobra un
pagès pel seu producte i el que paga un consumidor per aquest
producte agrícola. 

És a dir, hi ha una situació de conflicte en el sector
important i perdoni’m que li digui, Sra. Consellera, vostès
reaccionen quan els empenyen. Hi ha hagut diverses situacions
de confrontació i, a més, com sempre quan els parl d’aquestes
coses em parlen, sense anomenar-la, d’una sola associació de
manera que totes les associacions ramaderes han estat molt
crítiques amb vostès. En aquest moment hi ha ajudes que estan
pendents de pagar perquè no s’han fet unes inspeccions i avui
vostè se’n va al camp i a un pagès li fa més por un inspector de
la Conselleria d’Agricultura que un inspector d’Hisenda. Això
ho diuen ells, no ho he inventat jo, i és gros haver de dir això.
Vostè sap què li va dir Unió de Pagesos?, que estaven tractant
els agricultors com delinqüents.

Miri, tenim un conflicte gros. Des del Partit Popular no sé
les vegades que n’hem parlat i li hem ofert tota l’ajuda que
nosaltres som capaços de donar-li, però hem arribat a una
situació que avui es parla que una indústria no recull la llet, però
per què? Ens pensam que ara, i jo li deman, Sra. Consellera, si
em garanteix que aquesta llet que avui recolliran Agama i
Prilac, si aquesta recollida serà permanent i durant diversos
anys, o serà de quinze dies o serà d’un mes. Durant quant de
temps recolliran la llet aquestes empreses? Vostè mateixa ha
reconegut, i ho sap, que aquestes empreses també tenen els
frigorífics plens. Per tant, demà mateix ens podem trobar que
aquestes empreses que avui recullen aquesta llet demà no la
recullin. I això és perquè hi ha una quantitat d’estoc inassumible
per a les indústries. 

Però clar, és vostè conscient que en aquest moment aquí es
produeix el 20% del consum, és a dir, en productes lactis
produïm el 20% del que es consumeix. Com és possible que
només produint el 20% tenguem els frigorífics plens d’estocs.
Com és possible? A mi això em sorprèn. Avui ens ha explicat
una part del pla estratègic que jo li record, Sra. Consellera, que
dia 21 de maig li vaig demanar que ens enviés la documentació
i no l’hem rebuda. Si vol d’aquests temes de no rebre la
documentació de la conselleria en parlarem una altra hora, però
el que sí és cert que avui el Grup Popular no té ni esborrany ni
no esborrany no té res respecte d’aquest pla estratègic. Al final
ens ha vengut a explicar allò que l’altre dia va publicar la
premsa, concretament el Diari de Mallorca, sobre les mesures
que pensaven fer.
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Miri, això és reconèixer, ... dir que ara s’ha de parlar amb els
grans distribuïdors, és reconèixer que no s’ha fet. Dir que s’ha
de parlar amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials és que no s’ha
fet. És reconèixer que no s’ha fet. El problema no és només de
la llet mallorquina, Sra. Consellera, problemes de preus de la
llet, problemes de comercialització de la llet els tenim a totes les
illes. És veritat que Eivissa té molt poca producció, però
Menorca sí que té una producció elevada.

Sra. Consellera, diu, no s’havien donat tantes ajudes mai.
Sra. Consellera, dimarts s’acabaven de pagar les ajudes del
Proagro del 2008, dimarts. Vostè, havia dit aquí, el 21 de maig,
que es començaven a pagar les ajudes del 2008, a tot això deim
2008 maldament la convocatòria digui 2009 perquè varen dir
vostès que s’havien equivocat. Encara no s’ha publicat la
correcció d’errors, que jo sàpiga. Dit això, resulta que les ajudes
del Proagro que, inicialment i tradicionalment, es pagaven el
mes de maig llavors varen passar a pagar-se el mes d’octubre,
fins ara no hi ha res a dir si bé pensam que era millor el mes de
maig, però és que les ajudes del Proagro 2008 les han pagades
l’octubre del 2009. Quan pensen treure la convocatòria del 2009
i pagar les ajudes del 2009, Sra. Consellera?

Vostè creu que pot dir als pagesos que no s’han pagat tantes
ajudes mai i ni tan sols compleix amb els terminis, i ni tan sols
els paga les ajudes dins l’any? Els pagesos demanen on són els
sous, perquè si vostès els han pagat i ells no els tenen a algun
lloc han de ser. És a dir, hauríem de veure, Sra. Consellera, i
hauria d’entendre que quan es firma el decret o l’ordre de
convocatòria d’ajudes no estan executades, les ajudes, els sous
estan pagats quan els pagesos cobren. Jo ja sé que això és mal
d’entendre, però això és així i seria hora que ho entengués i
seria hora que, almenys, els pagesos cobrassin les ajudes quan
els pertoca, per una raó, perquè és absolutament imprescindible,
primer perquè hi tenen dret, però, a part de tenir-hi dret, a part
d’això, perquè, a més, Sra. Consellera, en l’època en què estam
i en la situació que estam, el que li falta avui en dia al sector són
precisament duros, precisament finançació, i precisament és el
que no fem.

Miri, hi ha altres ajudes, que vostè coneix, com és el
Provacum, que segons tenc entès encara hi ha algunes ajudes
pendents de resoldre, perquè encara estan pendents
d’inspeccionar, i tornam al mateix; hi ha ajudes en la millora
genètica, Sra. Consellera, que no van, que les redueixen enlloc
d’augmentar-les. Podem parlar-li del Proalfa, que l’han reduït
enlloc d’incrementar-lo, farem comptes quan vulgui. Vull dir
que parlam de moltes d’ajudes que en aquest moment, quan a
altres comunitats espanyoles, precisament per la crisi,
precisament per la situació que es passa, ens trobam que
s’incrementen ajudes al sector, vostè aquí les redueix. Jo li
agrairia, Sra. Consellera, que reflexionassin sobre aquesta
qüestió.

Miri, des del meu punt de vista, avui els pagesos, així com
sempre ha estat un sector que li agradava lluitar, que tenia ànim
per dur endavant i que vingués el que vingués ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li pregaria ...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sr. President. Així com el sector, fins ara,
tenia ganes de lluitar i de fer feina, ara ja estan avorrits, Sra.
Consellera, ara els ha superat, ja no tenen ganes de lluitar ni de
fer absolutament res, i això és terrible, perquè això vostè sap
molt bé, i jo també, que significa la mort del sector.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que renuncia a la paraula el Grup Mixt. Té la paraula
el portaveu del PSM-Verds, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc, donar la benvinguda a la Sra. Consellera i als
membres del seu equip, i dir que no m’estendré gaire en la meva
intervenció, de fet tractam, i jo crec que el portaveu del Partit
Popular n’és ben conscient, un tema recurrent dins aquesta
cambra.

He consultat diaris antics de sessions i he vist que és una
problemàtica que en aquesta mateixa comissió ha generat
multitud de debats, independentment, i és cert, de qui és al
Govern i qui és a l’oposició, i gairebé amb les mateixes
paraules; pot trobar intervencions on es diu exactament que,
clar, el problema és que l’increment del preu al consumidor no
es tradueix en un increment al productor i això s’ha parlat aquí
dins; s’ha parlat també aquí dins moltes vegades de retards amb
el pagament, crec que era el 2004 que es reclamava, es
protestava per un retard de pagament del 2003. A veure, és un
tema que crec que ens preocupa a tots, hauríem de partir per
aquí i és un tema que, la consellera no ho ha amagat, tot el
contrari, és un tema no és tan sols puntual sinó que respon a la
situació complicada de tot el sector lleter.

Crec que el que ha succeït amb la indústria lletera Piris és un
cas més, que exemplifica, és un exemple d’aquesta
problemàtica, de fet a Menorca hem patit, i ho conec més bé,
per açò ho anomeno, situacions similars que s’han anat
solucionant. Si ens referim al cas concret, que jo crec que ja que
s’ha esmentat ho hem de dir, jo crec que la Conselleria
d’Agricultura i Pesca ha actuat amb la decisió i amb l’eficàcia
que era necessària, com per cert, altres administracions també
han actuat en situacions similars, i torn posar el cas perquè ho
conec millor.

Però crec que hi coincidirem tots, i ho ha dit la consellera i
ho ha dit el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
que les solucions no poden ser puntuals, sinó a llarg termini. I
de fet la meva percepció, la meva sensació i el que conec és que,
precisament, el pla estratègic el que pretén és no seguir fent
solucions puntuals, pegats, sinó intentar fer una passa més enllà
que doni -en el possible, perquè ens movem en uns límits molt
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ajustats-, solucions de futur per al camp i en concret per al
sector lleter. Jo record de la compareixença anterior de la
consellera que ens parlava de la necessitat de promoció del
producte propi d’entre els consumidors, els famosos tants per
cents de què ens parlava el portaveu del Partit Popular, la
diversificació del producte entre d’altres productes que es
podrien elaborar i que tenen més sortida, i que en aquests
moments, per mancança tal vegada d’infraestructures o de
formació, no ho sé, però no es produeixen i tindrien més sortida;
foment de la qualitat que tenia un plus afegit; millores de la
rendibilitat quant a farratges. Tot açò són mesures que el pla
estratègic, que jo conegui, va per aquí.

Ara bé, naturalment, des de la consciència que compartim
tots d’aquesta problemàtica i de la consciència també que la
simple subvenció no soluciona, sinó que només palAlia o apaga
el foc del moment, aquest pla estratègic doncs servia, era
correcte, jo crec que ni tan sols el Partit Popular ho qüestiona,
sí que tots ens hauríem de posar d’acord en certa manera que és
necessària una celeritat, perquè és cert que els problemes, com
ha reconegut la consellera i com ho reconeixem tots, hi són i
s’agreugen i la crisi econòmica els pot agreujar més.

Per tant, en definitiva, crec que en els problemes puntuals la
conselleria ha actuat correctament, amb decisió i eficàcia, en el
problema més global, que no el solucionarem amb quatre dies,
perquè l’arrossegam de fa moltíssims anys, es fan les coses com
Déu mana, i en tot cas, hem d’esperar resultats, i això sí,
demanar, com és la nostra obligació com a diputats, celeritat en
aquestes mesures, que crec que són adequades i convenients.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, saludar la consellera
i el seu equip que l’acompanya avui, i passar a comentar una
sèrie d’aspectes respecte d’aquesta compareixença, que no tenc
massa clar per què l’ha solAlicitada el Partit Popular, però bé,
donada l’avinentesa i la situació permanent de crisi que pateix
el sector agrari i en concret el sector lleter, doncs no ve
malament parlar-ne, i en aquest sentit crec que hi estam tots
d’acord.

Ara bé, jo sí que demanaria, una vegada més, serietat, rigor,
dades, xifres i qüestions que no siguin els mateixos tòpics que
ens trobam a diari en els cafès i en els mitjans de comunicació;
és cert que el sector agrari passa una de les, no una de les seves
pitjors crisis, perquè és un sector que està en crisi des de fa
moltíssims anys, però tampoc no és cert que s’hagi estat aturat
i que s’hagin deixat de fer coses, no sols des de l’administració,
sinó també des del propi sector. Des d’aquella compareixença
anterior, del mes de maig, a la qual també s’ha fet referència a
intervencions anteriors, de dia 21 de maig, quines coses han
passat al sector, no només a Balears sinó en el conjunt de la
Unió Europea?

Perquè, com hem repetit en altres ocasions aquí, no som fora
d’una evolució i d’unes circumstàncies de crisi que té el sector
arreu de la Unió Europea. I m’explicaré amb xifres, és a dir,
m’hagués agradat tal vegada repartir això, però ho deix a
disposició de tots els diputats, l’evolució de preus de llet en
origen a tota la Unió Europea des del gener del 2000 a juliol del
2009, amb intervals quadrimestrals, que són més o menys els
preus així com evolucionen i com s’observa que de juliol del
2007 a octubre del 2008 es produeix un gran repuntament de
preus en origen, fruit també del gran repuntament de preus de
costs en cereals i pinsos, però no en la proporció, com bé deia
el diputat del Partit Popular, que la diferència del preu en origen
en consum és cada vegada més elevat.

I una segona gràfica que reflecteix els distints països, els 27
països de la Unió Europea, la relació de preus del 2008 respecte
del 2009 i les grans diferències, envoltant els 25 euros per tona,
per 100 quilos de llet, perdó, a tots els països. És a dir, una
evolució, com veiem, negativa, però que direm això no és
inconvenient per escatimar responsabilitats o accions a haver de
dur a terme.

Com bé ha exposat la consellera, dins aquests tres mesos
darrers s’han hagut de dur una sèrie d’accions, entre d’altres a
causa de l’aturada de recollida de llet de l’empresa Piris, com
s’ha anomenat aquí anteriorment, però que, en qualsevol cas, no
es pot visualitzar o analitzar des del punt de vista d’una única
acció puntual, perquè el que és puntual és deixar de recollir, per
decisió empresarial d’aquesta empresa, això és l’acció puntual,
no és l’acció puntual del Govern sinó de la indústria que ha
deixat de recollir llet. És a dir, crec que és obligació de tots els
representants públics transmetre missatges clars, transmetre
missatges que no creïn confusió i que no contribueixin a
augmentar la crispació i a augmentar la sensació de crisi
permanent que viu el sector.

També el mes de juliol la Unió Europea va donar tot un
seguit de mesures per estabilitzar la contínua caiguda dels preus
en el sector de la llet, augmentant intervenció, augmentant
mesures d’estabilització de preus, de restitucions a exportació,
etcètera. I dins aquests darrers mesos, dins aquests darrers tres
mesos, el preu en origen tendeix a estabilitzar-se, no a pujar,
però sí a estabilitzar-se; és a dir, la caiguda radical que havia
tengut dins els darrers sis mesos anteriors al mes de juliol, dins
el primer mig any del 2009, s’ha frenat. Això no és garantia que
el sector millori, però sí que és una situació que el mercat deixa
d’acumular estocs, comencen a sortir alguns d’aquests estocs.

I és cert que les indústries de Balears en aquests moments
acumulen importants estocs, però que no són fruit de la situació
específica de les Illes Balears sinó que són fruit de la situació de
mercat i de crisi global que es viu en aquests moments.
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Jo no entenc de vegades com, des del Partit Popular, es
reclama permanentment mesures de doblers, doblers, doblers,
ja ho he dit en altres ocasions en aquesta cambra, perquè això
crea una dependència tal, que sembli que no es paga res i que
els pagesos no reben els doblers que els pertoquen i que no
tenen les ajudes que els pertoquen, quan es prenen totes les
mesures en el moment que pertoca prendre.

I després una altra qüestió que a mi em pareix important
destacar, respecte de tot el que es fa en aquests moments, per
part de les organitzacions agràries, el Ministeri d’Agricultura,
les comunitats autònomes, etcètera, amb la reforma i amb
l’entrada en vigor del nou reglament per a l’any que ve del
pagament únic, la inclusió de nous fons provinents de les
retencions que es fan a les ajudes, per donar a mesures
estructurals, i la inclusió de Balears com a zona vulnerable.
Això crec que és importantíssim destacar-ho i sobretot des de
quin punt de vista? Des que no és una acció puntual de qualcú,
d’un ministeri o d’un govern autonòmic o d’una conselleria o de
la Unió Europea, sinó que és el conjunt dels mecanismes que
estan establerts que funcionen. I jo crec que respecte d’això és
del que l’oposició no en participa i no se n’ha assabentat.

Per tant, agraesc la compareixença pel que pugui ser de
continuar clarificant la situació i l’evolució del sector i la feina
que du a terme la conselleria en aquest aspecte i repetesc, a la
disposició per a properes compareixences, com pareix que el
diputat del Partit Popular continuarà demanant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Agrair en primer lloc, com no podia
ser d’altra manera, el to i les explicacions que han donat quant
a aclarir tots aquests temes d’un sector que en aquests està en
una situació complicada, no just el sector productor, com dèiem,
sinó també les mateixes indústries, i evidentment, per suposat,
aquesta consellera, a total disposició quan vulguin a tornar venir
i poder-ne parlar, tot el que sigui d’interès per al sector, tot allò
de què ens puguem ressò, tant de bo com tots plegats ens posem
d’acord per trobar aquestes solucions necessàries. I ja passam a
comentar i a donar resposta als comentaris que s’han fet des dels
diferents i seguint el mateix ordre per suposat.

Ja la situació molt complicada, com en general de
l’agricultura, del nostre sector primari, hi és, però no és tan sols
quan tota la situació econòmica, global, mundial, hi és, jo crec
que en el nostre sector primari ja ho duem d’enrera. Hi ha hagut
ajudes, hi ha hagut ajudes importants i no ha estat suficient per
donar a les nostres empreses agràries, a les nostres explotacions
agrícoles, ramaderes o pesqueres una viabilitat, una
competitivitat que asseguri solucions de futur, que asseguri
solucions estructurals. Perquè aquí, ja dic, venim a parlar d’una
situació puntual, però al mateix temps que donam solucions i
donam garanties també volem assegurar futur. Per tant, vull
insistir que és important per allò que s’ha comentat, és una
situació molt complicada a tot arreu i allò que també hem lluitat,

i també ha sortit, és no tan sols tenir garanties d’aquesta
recollida de llet, sinó també tenir una certa estabilitat de preus,
que això també és important per tenir-ho en compte.

Per tant, totes les nostres ajudes, és important recordar-ho,
que no van tan sols dedicades a donar solucions puntuals, sinó
sobretot, i ho hem vist en altres ocasions que n’he pogut parlar,
a modernització, a donar valor afegit a les indústries, per activar
i per tant ésser més competitiu. I un tema també de fons, que
n’han parlat tots els diputats, i és també que tenguem més
presència del producte local. Per tant, una responsabilitat en
aquest moment que ha estat importantíssima, de les empreses,
però també hem de reclamar, sobretot en aquests moments, una
responsabilitat dels consumidors, i no tan sols perquè siguin
productes d’aquí, sinó perquè són productes de qualitat i
treballam molt per donar aquesta qualitat i que arribi millor al
consumidor. I per tant és una forma també d’activar la nostra
economia i també, per tant, el sector primari.

I em parlava del Pla de xoc, és a dir, també són mesures que
en determinats moments hem de tenir la solució immediata amb
un pla de xoc, però que també, i ho hem parlat en aquest
Parlament en altres ocasions, també al mateix temps
demanàvem ajudes estructurals, perquè ja avui parlam del
vacum o parlam del boví de llet, però també és tot el conjunt del
sector qui ha de tenir una resposta de l’administració immediata,
però sobretot estructural. I aquí també hi ha la complicitat de les
mateixes organitzacions agràries i cooperatives de què hem
parlat.

El tema de les ajudes, aquí vull remarcar sobretot, perquè ja
ho he repetit en massa ocasions i no pot ser que sempre venguin
si ens hem retardat, totes les ajudes que es podien cobrar s’han
pagat; ara bé, control dels doblers públics en el que ens demana
la Unió Europea, en aquest 5% de les inspeccions obligatòries,
això estrictes, amb l’agilitació total que puguem, perquè a més
tots vostès ho saben, quan fem una convocatòria tenim aquesta
reserva de crèdit, tenim aquests doblers, que ja és molt
aconseguir-ho en la situació que tenim. Per tant, el que volem
des de la consellera és agilitar al màxim, perquè coneixem
precisament la situació en què es troben, i per això tant de bo,
com hem tret la convocatòria, tot d’una que facin la solAlicitud
i resoldre el més aviat possible, aquest és el nostre objectiu, però
que estigui clar que hi ha d’haver el control dels doblers públics,
així com ens requereix la Unió Europea, perquè en gran part
també veiem que són ajudes de la Unió Europea, o també no
només la Unió Europea, sinó la mateixa Llei de subvencions.
Per tant, dir que no volem retardar, per suposat, volem agilitar
perquè coneixem la situació del sector, per tant agilitació al
màxim però amb el control pertinent que ens diu la normativa,
tant de la Llei de subvencions o la mateixa normativa europea.
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Ja dic, vostè posava dubtes en relació amb les garanties
d’aquesta continuïtat, jo li he de dir que nosaltres d’aquest tema
no en venim parlant de fa pocs dies, en venim parlant de fa
temps, perquè la situació no és ara d’un problema puntual sinó
de fa temps; per tant, nosaltres, amb aquestes indústries, que en
aquests moments que tenen problemes de sortida, d’aquests
excedents, d’aquests estocs, nosaltres fem tot un seguiment, ens
hem compromès a fer un seguiment, jo li puc dir, cada quinze
dies, li puc avançar, cada quinze dies. Per tant, dir, no just,
perquè nosaltres hem parlat amb les diferents entitats, amb els
diferents organismes, amb les diferents empreses, per tant
nosaltres volem que ara tot això es posi a funcionari i aquesta
administració és això el que ha de fer, parlar amb uns i altres; hi
ha una responsabilitat i per tant que es puguin seure a parlar-ne.

Jo li he posat com a anècdota que ens trobam que aquí les
indústries més importants no s’havien segut mai a parlar-ne i a
veure quina colAlaboració també s’hi pot fer entre elles. I això
són aquestes empreses que s’han responsabilitat, en aquests
moments amb estocs, s’han responsabilitzat d’aquesta recollida.

Per tant la nostra responsabilitat, i no acaben aquí les nostres
gestions, perquè tenim moltes més coses per fer que han sortit
de les diferents reunions que hem tengut amb el sector; per tant
fer un seguiment estricte d’això, jo no vull esperar dos mesos i
que em diguin que s’han acumulat excedents. Jo el que vull és
que d’aquí a quinze dies, aquest divendres no, l’altre, jo hagi fet
la meva tasca perquè m’he de seure amb altres distribuïdors,
amb altres grans superfícies, amb altres organitzacions, amb
altres entitats, jo vull dur feta la tasca i jo vull saber també com
ha funcionat i com han començat.

Per tant responsabilitat en tots els aspectes, en tot el procés,
i en allò que ens pertoqui, evidentment els primers. Perquè vostè
també sap que m’he assegut amb aquests ramaders, i jo
personalment si divendres passat no els podia donar garanties,
sí que els podia donar tranquilAlitat perquè anàvem per bon
camí, i jo dilluns, quan havia parlat amb les organitzacions
agràries i cooperatives, vaig telefonar personalment, vaig parlar
en cadascun d’aquests ramaders per assegurar-li aquesta
tranquilAlitat i la recollida. Per tant jo després també parlaré amb
ells a veure si continua i donam aquesta..., respectam aquest
compromís d’aquesta situació puntual. Però, ja dic, sobretot
situació puntual resolta amb garanties, però sobretot de futur, i
això és importantíssim. 

Per això he insistit que aquí hem donat més ajudes que mai
al sector; i no hem acabat, perquè encara tenim aquelles dues
ajudes importants, que s’hi ha afegit molt del sector del vacum
de llet, com és modernització o valor afegit. En tenim també
moltes aquí, i quan parlam d’una quantitat importantíssima no
hi ha altre sector ni altra època en què s’hagin donat tantes
ajudes, i veim que això no és suficient. Per tant hem de fer
qualque cosa més, i és això que hem de fer, és a dir, un pla
estructural, un pla estructural que ja vàrem explicar i que està
també d’acord amb la línia del ministeri. 

Perquè aquí qualque moment s’ha parlat també de la Unió
Europea. Hi va haver una comunicació que es va fer per part de
la comissària europea a un dels últims consells de ministres, i jo
vos he de dir que ens vàrem reunir totes les comunitats
autònomes aquest estiu amb el ministeri a un consultiu urgent
per parlar d’aquest tema, i tots vàrem coincidir que no eren
suficients si no donaven resposta en aquest moment a la situació
greu en què es troben arreu de la Unió Europea, com també a
altres llocs del món. Per tant que necessitàvem qualque cosa
més. Això fa pocs dies, a més hem tengut i vostès també
segurament ho hauran vist, una comissió d’agricultura del
Parlament Europeu en aquest sentit, que no era satisfactòria la
proposta o aquest comunicat que s’havia duit al Consell de
Ministres. Per tant nosaltres a nivell d’Espanya també, igual que
hi ha un pla estratègic de fa mesos, també ja vàrem quedar en
aquest consultiu que tendríem un grup de treball específic per a
aquest sector i per donar respostes quan vèiem que la resposta,
la comunicació de la Unió Europea no era la que consideràvem
necessària per al nostre sector. Per tant totes les comunitats
autònomes, juntament amb el ministeri, també, hi treballaríem
conjuntament, amb aquest sector.

Vostè continua insistint que es retarden. No pot ser mai que
insisteixi en això i aquest populisme que no està d’acord, i que
per tant això no és ben rebut pel sector. Sr. Diputat, ja està bé;
repetesc: tot el que es pot cobrar s’ha pagat, tot el que es pot
cobrar s’ha pagat, i no em digui més de retards i tot això. Jo,
miri, amb aquests mateixos ramaders que l’altre dia
m’exposaven si una ajuda o l’altra, jo els vaig dir que aquí
tenim tot un procés ben transparent de donar les ajudes; si hi ha
qualque cosa que ens ho facin arribar a través de la mateixa
delegació de Campos o a la conselleria per poder-ho resoldre i
poder dir com està el seu expedient. Tot el que es pot cobrar
s’ha pagat, tot el que es pot cobrar, no tan sols aquests 18
milions d’euros, que és importantíssim. Per tant no ajudi a crear
més confusió en el sector, tot el que s’ha pogut pagar s’ha pagat,
per tant no embulli.

I, ja dic, em parla de retards. Jo li recordava el 2003, el
Proagro; es va convocar l’abril del 2004, ja està bé. Vull dir que
a vegades hi ha qüestions que entenem que tenen una..., allò que
és més important per al sector és el compromís d’ajudes i
compromís també de comercialització i donar sortida a aquestes
indústries, perquè el més tranquilAlitzador quan jo em vaig
asseure amb aquests ramaders, així i tot d’allò complicat, és que
veiessin que també volíem donar sortida a aquests estocs que
tenien les mateixes indústries, i per tant que no ens trobem
d’aquí a un temps que, clar, s’han acumulat estocs i per tant no
els els poden recollir. Volíem donar tranquilAlitat en aquest
sentit. Després el 2004 varen convocar el novembre del 2004.
El 2005 varen convocar el desembre del 2005. Vull dir que ho
treim quan podem i sense dubte allò que creim més important
és aquest compromís que donar solució.

El mateix que em deia del Proalfa. El Pla d’ajuda a
l’alimentació mai no s’havia fet com ara. És que parlam ara que
tot el sector està d’acord i hem de continuar un programa que
just inicialment havíem fet amb una nutricionista. Això no havia
passat cada any. No, perquè són importants tots aquests temes.
Les inversions que hem fet en Plandisa, la planta dissecada, les
inversions que hem fet per donar resposta..., no, no, però s’ha de
saber, s’ha de saber, perquè en aquests moments que estam
parlant, en què el sector té un augment de costos important i la
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part de l’alimentació és important, per tant els esforços que hem
fet per donar resposta a les necessitats dels ramaders, a tothom,
a tothom, és a dir, hem fet unes inversions importants a Plandisa
perquè tant amb la picadora com amb la dessecadora podem
donar un alfals en molt bones condicions, i per tant si dins
l’alimentació de les vaques arriba a 4,5 quilos dia, nosaltres a
tothom els ho hem donat. Dic a tothom perquè és important
saber que abans no es feia, hi havia uns pocs, uns pocs que en
tenien 8 quilos i uns molts que en tenien 2 quilos, i això s’ha de
saber. Per tant amb l’alimentació molt d’esforç també en aquest
sentit. Per tant no són just les ajudes sinó també donar resposta,
i aquests ramaders tenen a la seva disposició una quantitat
d’alfals a més amb molt bones condicions, i anam ampliant
perquè si és necessari en tengui més, però, ja dic, parlant amb
els ramaders crec que estam parlant de garantir les necessitats
i per tant poder cobrir les necessitats d’alimentació en aquest
sentit. 

Ja dic, en la situació complicada ajudes però també
implicació, implicació perquè jo una de les coses que tampoc no
li he dit és que també he estat reunida amb les organitzacions
agràries i cooperatives, vull dir que amb totes, i han tengut la
resposta tots en aquest sentit.

Gràcies, Sr. Riudavets, per la seva intervenció. Efectivament
jo crec que estam tots d’acord que ha de ser un pla conjunt,
quan parlam a més ara d’aquest problema puntual de Mallorca
també el tenim a Menorca, que és també importantíssim, molt
més i tot pel que representa quant a nombre de vaques, quant a
nombre d’explotacions, i per tant també importantíssim donar
sortida no just a la llet sinó a les quantitats d’estocs de formatge.
Per tant aquesta responsabilitat, també hem fet molt el
seguiment a Menorca perquè també siguin totes les illes que es
puguin aprofitar de solucions, ja dic, no just conjunturals sinó
també, no també, sinó sobretot estructurals. 

I, efectivament, com deia vostè, la responsabilitat no tan sols
de productors, de comercialitzadors o de les empreses, sinó
també la responsabilitat envers el consumidor. Tots hem
coincidit que és massa poc el percentatge que es consumeix dels
nostres productes, de tots, de tots. Per tant esforços que estam
fent ara amb el productor local perquè si tot està amb marques
per tant també que tenguin més fàcil sortida i sobretot garanties,
perquè el que parlam de responsabilitat del consumidor és
perquè sigui responsable, però no tan sols perquè sigui el
producte local o el producte d’aquí, sinó perquè hi ha garanties
d’aquesta traçabilitat, que és el productor local, no tan sols és
una etiqueta, no tan sols és una marca sinó que és un seguiment
de tota la traçabilitat, i això és el que ha d’arribar al consumidor,
i és la via, entenc jo, també per donar sortides, perquè avui
estam parlant del sector vacum de llet i també podem parlar de
molts altres sectors que hi ha moltes més possibilitats de
viabilitat i han rebut poques ajudes, jo ho vull reconèixer. Per
tant també un esforç que hi ha d’haver també amb altres sectors
que potser no han tengut les ajudes i que amb un poc també
podria significar un revulsiu, perquè s’hi han implicat, s’han
implicat en modernització, sectors com el d’hortolans s’hi han
implicat i hi ha joves que estan implicats i estan fent molts
d’esforços en comercialització. Per tant hem d’arribar arreu de
la mateixa forma que ho parlam ara avui aquí, que també
intentam donar solucions a aquest sector en concret.

Em parlava també el Sr. Garcias -evidentment també he
d’agrair la seva intervenció-, evidentment és així, el sector
arrossega des de fa temps una crisi important i per tant no tan
sols són ajudes econòmiques sinó també molt més esforç a
donar solucions estructurals. També es referia a aquesta situació
en el conjunt de la Unió Europea, que també ja hi he fet
referència, vull dir que és un esforç que s’ha de fer a nivell de
la Unió Europea. Jo tenc moltes esperances en la presidència
d’aquest semestre, d’aquest primer semestre de l’any que ve, en
la presidència espanyola perquè no tan sols en aquest tema sinó
en altres també es facin esforços en aquest sentit per donar
solucions i sobretot també més estructurals i sobretot també més
estabilitat de preus, perquè els preus, ja dic, el futur no té
aquesta tendència a baixar. Si ara hem pogut mantenir preus,
que també s’ha fet un esforç, no és la tendència a baixar com
veim a altres països.

I bé, ja ho he repetit, també ha parlat dels doblers; ja ho he
repetit en altres ocasions, no s’ha pagat tant mai i a més també
donar resposta, ja dic, no tan sols amb aquestes ajudes
econòmiques sinó també amb aquestes ajudes estructurals, que
entenc que és el que ens està demanant el sector.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Té la paraula el portaveu
del Partit Popular per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo vull començant agraint les
paraules que ha fet el portaveu del PSOE quan ha demanat rigor
i dades i no tòpics, i entenc que les dirigeix a la compareixent,
perquè quan aquí intervenim ens dirigim a la compareixent i a
ningú més, i li demana a la consellera que ens deixem de tòpics.
Efectivament, perquè, sap, Sra. Consellera?, amb filosofia no
s’arreglen les crisis. Les crisis, Sra. Consellera, s’arreglen amb
sous i pagant, amb sous, i si no que li ho preguntin a l’actual
govern espanyol, que en aquest moment és el que més s’ha
gastat de tot Europa per intentar salvar una crisi que no salva.
Però, bé, aquesta serà ja una qüestió a part.

El que sí és cert, que vostè insisteix que no s’ha pagat tant
mai, fins i tot quan jo li he comentat que encara no tenen
convocat el Proagro de l’any 2009, em ve a parlar del passat. A
mi em ve bé; jo és que per costum no sé si se n’ha adonat que en
totes les meves intervencions quasi mai no parl del passat,
procur parlar del present, però si vol en podem parlar.
Efectivament, en el 2003 es va convocar l’any següent; sap per
què?, perquè vàrem haver de pagar i convocar els dos anys
anteriors que vostès no havien convocat, i a més vàrem haver de
convocar no només els dos Proagro retardats, sinó un programa
Proalfa que tampoc no havien fet. I si vol podem continuar
tirant-nos trastos pel cap, si vol podem continuar. 
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Jo crec que és bastant més útil que plantegem les qüestions
d’ara, i vostè, que vol plantejar coses de futur i solucionar el
futur als pagesos, s’entreté tant en el futur que no mira el
present, i perquè hi pugui haver futur, Sra. Consellera, és
necessari que abans tenguem present i l’estam perdent. A
Eivissa se sol dir, diuen els pagesos, que qui mira molt endavant
cau enrere; això és el que li està passant a vostè, que mira massa
endavant i no mira mica on estam. I en aquest moment, Sra.
Consellera, jo li mantenc que no es paguen les ajudes amb
l’agilitat que toca; jo no li parl que no s’hagin de respectar els
controls, només faltaria!, només faltaria. Però li vull fer un
recordatori: vostè es basa en els controls que imposa la Unió
Europea; a la Unió Europea tots els controls són ex post, no
abans de dar l’ajuda, són després, o se n’ha oblidat? Per tant
primer paguin i després facin els controls que toca; només
faltaria que no els fessin, els controls. Jo no crec que ningú hagi
dit aquí que no s’hagin de fer aquests controls, per això hi ha la
intervenció, per això hi ha els funcionaris. No, no, Sra.
Consellera, el que li dic és que no es tramita amb l’agilitat que
correspon i ho mantenc. I no ho dic jo només. Miri, li llegesc
textualment: “De tota manera els problemes de liquidesa en el
camp balear es veurien molt contrarestats si el Govern balear
abonava de manera ràpida els ajuts pendents d’abonar, algun
d’ells solAlicitat l’any 2007". Això ho diu Unió de Pagesos. Per
tant ja no ho dic jo només.

Que digui que s’han dat més ajuts que mai..., si no els
paguen!, i li ho torn a dir, Sra. Consellera, no els paguen. Per
què no han convocat el Proagro d’enguany? Per què han
rebaixat el Proagro de l’any 2008? Vostè sap que l’any 1997,
quan es va crear el primer Proagro, es pagaven 150 euros per
vedella o, millor dit, per cap. En aquest moment vostès n’estan
pagant 100 als 100 primers i 75 als segons; o sigui, que 12 anys
després han baixat 50 euros. Però és que en el 2007 es pagaven
180 euros per cap, i per tant d’un any enrere n’hem baixat 80, i
m’està dient que no s’havien pagat tants de sous mai. No, Sra.
Consellera. 

I vostè parla del Proalfa. Sí, vol que en parlem?, en parlam.
Sap per què tenien 8 quilos els pagesos que..., o millor dit els
ramaders, que tenien dret a percebre’ls?, perquè s’havien
compromès a no regar a zones hidràulicament o hídricament,
perdoni, compromeses com era la zona de Campos, que estaven
els aqüífers salinitzats, i s’havien compromès a no regar durant
cinc anys per un any de rebre aquestes ajudes, i per això tenien
8 quilos. I ara vostès el que fan és dar-ne 4,5 a tots, és a dir, a
aquells que regaven i a aquells que sí han estat regant durant
tots aquests anys. És a dir, el que fan és discriminar d’una
manera vergonyosa aquells que no han volgut sobreexplotar els
aqüífers, això és el que han fet. I a més han llevat l’ajuda a
sembra per cultius alternatius, perquè en aquestes àrees on no es
regava poguessin sembrar cultius de secà. Això és el que vostès
han fet i, clar, ara donen 4,5 quilos a tots, és a dir, a aquells que
han continuat sobreexplotant els aqüífers i a aquells que,
comprometent-se amb el Govern i amb la societat a no
sobreexplotar un aqüífer ja salinitzat, no han regat. Això és el
que vostès han fet, i això no és just, Sra. Consellera, no és just.

A mi em pareix molt bé que vostès vulguin dar alfals a
tothom, em pareix molt bé, i que al cap de 10 anys d’haver
inaugurat Plandisa facin reformes. A mi em pareix perfecte,
però em pareix que si s’estableix un criteri amb un programa
agroambiental, perquè recordarà, Sra. Consellera, que el Proalfa
era un programa agroambiental i que precisament durant el
govern de vostès de la primera vegada es negaren a fomentar el
reguiu amb aigües depurades perquè es negaren a garantir la
qualitat de les aigües, ara arribem a aquesta situació. Vostè en
aquest moment està castigant..., a mi no em preocupa que
premiï els altres, em preocupa que castigui a qui s’ha
compromès a no sobreexplotar aqüífers, qui s’ha compromès a
complir mesures agroambientals. Això, Sra. Consellera, no crec
que sigui cap avantatge. Parlar d’igualtat en aquest cas no és
veritat, perquè no es pot tractar igual als desiguals, i vostè ho ha
fet.

I crec en definitiva, Sra. Consellera, com deia el portaveu
del PSM quan parlava que les ajudes econòmiques no apaguen
el foc però que palAlien la situació i que la solució...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller..., Sr. Diputat...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab enseguida, Sr. President. ...que la solució està en el Pla
estratègic, jo només li he de dir una cosa, Sra. Consellera: potser
que esperant el Pla estratègic quedem tots “breçits”, i aquest és
el problema que té el sector. Sempre parlam de futur i mai no
arreglam el present.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu..., té la
paraula, per acabar el debat, l’Hble. Consellera.

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

Gràcies. Precisament amb allò que ha acabat el Sr. Diputat,
que diu que parlam de futur, tant de bo que reconeixem que
parlam de futur, tant de bo que s’hagués fet ja fa temps, parlar
de futur, i ara no tendríem aquests greus problemes estructurals.
Tant de bo s’haguessin afrontat els problemes estructurals. Però
avui tenim un bon exemple de donar respostes de present, avui
tenim un bon exemple de donar respostes immediates. Quan
vàrem tenir problemes greus de pujada de preus vàrem tenir la
resposta amb un pla de xoc que va ser importantíssim per la
conselleria i pel Govern de compromís amb el sector, més de 7
milions d’euros, recordem-ho. 
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Però fins i tot ara amb aquest tema puntual, que consider que
ha estat important, perquè, Sr. Cardona, jo li vull dir que,
d’aquesta qüestió, duim molt de temps parlant-ne i ara han vist
la seriositat, el rigor de la nostra implicació pel sector, perquè
quan hem aconseguit el compromís de comerciants, de grans
superfícies, quan hem aconseguit poder parlar amb les
organitzacions agràries i cooperatives i ens han donat la resposta
positiva, quan ens hem assegut amb els mateixos industrials,
amb els ramaders, i aquesta consellera que parla personalment
s’hi ha implicat, però també amb altres institucions, però també
un dia d’aquests, ahir, el batle i els regidors de Campos també
vaig voler que sapiguessin tota aquesta informació i la feina que
havíem fet, ja dic, sobretot per donar una resposta immediata,
que és del que estàvem parlant. Per tant, ja dic, un esforç
importantíssim per donar resposta immediata, garantia de preus,
garantia de recollida i també estabilitat de preus, que és el que
vàrem demanar als industrials.

Però també jo vull insistir que quan parlam d’un pla
comercial és donar solucions de futur, per tant poder
comercialitzar millor els nostres productes, perquè els excedents
de llet, excedents de formatge, de mantega, són importants
també aquí i també, com vostè sap, a Menorca. Per tant
solucions immediates i sobretot solucions de futur, present i
futur. El passat, el tenim potser per saber el que no hem de fer,
potser saber el que no hem de fer, i com li he dit altres pics, si
hi ha bo del passat ho recollirem; el que no hem de recollir és
allò dolent.

I després em deia del control. Jo estic cansada de sentir-ho,
estic cansada de sentir-ho. Tots els ramaders han rebut, 2007 i
2008, tot el que els toca, tot el que els toca. Estic cansada de
sentir-ho, no m’ho torni a repetir.

(Rialles)

I després... No, no, és una cosa que, parlin del que parlin
diuen això. Digui’m un expedient que havia de cobrar i no ha
pogut, però digui-m’ho, perquè, clar, aquí pot passar una cosa:
amb el Provacum que vostès varen prometre a la campanya, i
que no varen deixar pressupost i que ho hem hagut d’assumir
nosaltres amb una quantitat molt important, jo no puc pagar a
aquell ramader que no ha fet l’obra. Per tant tots aquells que han
fet el que tocava han cobrat. Que no tenim altre...? Tenim, vostè
ho sap, si hi ha una convocatòria, què volem amb aquesta
situació? Donar resposta. Si tenim la reserva que..., per tant,
agilitar al màxim, per descomptat, i sobretot -ja dic- per a
nosaltres i perquè entenem la situació d’aquest sector, donar
resposta immediata. Per tant, no vull que ho torni repetir, tot el
que s’ha pogut pagar, s’ha pagat el 2007 i el 2008, ja està bé!

Ha parlat d’un altre tema que també és importantíssim. Vull
dir, tots els esforços en aquest sentit perquè ara quan parlam de
tots els alfals de secà i poder garantir... Ara, feim justícia, ara
feim justícia: donar a tothom allò que és necessari. Ara feim
justícia. Tots els esforços en reguiu amb aigües depurades,
tenim moltíssims de programes d’acord amb el ministeri per
aprofitar aquestes aigües, en un doble sentit, és a dir,
aprofitament d’aquesta depuració d’aigües residuals, això és
importantíssim, entenc, mediambientalment i productivament.

Per tant, facilitam el reguiu als ramaders, però al mateix
temps no extraiem dels nostres aqüífers i també donam solució
a la sortida de... Per tant, esforços importantíssims en aquest
sentit. Ho sap. Ara acabam a Formentera, estam a la zona de
Llevant a Capdepera, a Artà, a Son Servera, a Menorca. Hem
pogut comprar ja els terrenys per fer la depuració a El Castell.
Per tant, tot un programa en aquest sentit, implicació del
ministeri amb nosaltres en l’aprofitament, i en concret en el
tema dels alfals, bé sigui que sembrin els pagesos, bé sigui que
no sembrin en aquelles zones on té possibilitat d’aquest reguiu,
bé ho sembrarem nosaltres per donar més possibilitat i, per tant,
més viabilitat a donar una resposta que -ja dic- en aquests
moments, ja per tancar, donar la resposta crec que és
importantíssim en el tema d’alimentació. 

Per tant, ara sí que tenim una situació de justícia. Ara sí que
tenim una situació de no discriminació. Ara sí que la tenim. Per
tant, poder donar garanties, ha estat aquest el nostre repte quan
hem millorat les inversions per tenir més bona qualitat, també
hem doblat la producció dia d’alfals i per tant, poder donar en
aquests moments les garanties d’aquesta resposta; però també
en altres temes, crec que és importantíssima tota la feina que a
vegades no té ressò suficient, però sí que quan parl amb els
ramaders, sí que em reconeixen tots els esforços que feim amb
sanitat animal, tot un programa que és una continuació, tot un
programa a poder declarar, que ho havia parlat aquí i ho
continuam, lliure de determinades malalties com és la
brucelAlosi o la tuberculosi, tot el tema també d’ajuts i per tant,
també de colAlaboració que els arribi bé aquest assessorament,
aquesta informació via les ADS, crec que és importantíssima.

Per tant, el que ens mostra és que no tan sols tenim ajudes
puntuals, no tan sols miram el present, també miram el futur,
però sobretot, donar-li més estructura, i donar-li més viabilitat.
Quin és el nostre objectiu? Assegurar la continuïtat del nostre
sector i en concret d’aquest. És en aquest sentit que treballam.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Li volem agrair a vostè, a la directora general i al cap de
Gabinet la seva presència a aquesta comissió i a tots els presents
que tenguin un bon dia.
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