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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem
la sessió d’avui i en primer els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituye a Virtudes Marí.

Compareixença RGE núm. 6158/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre la
liberalització de la quota lletera el 2015.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent:
compareixença RGE núm. 6158/14, del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Economia adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre la liberalització
de la quota lletera del 2015.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
pel Sr. Jaime Olascoaga, assessor tècnic; la Sra. Oliva Cortés,
cap de Gabinet del conseller; el Sr. Andrés Lasaga, cap del
Gabinet de Comunicació; i la Sra. María José Llompart, cap de
Secretaria del conseller.

Té la paraula el Sr. Gabriel Company i Bauzà per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair l’oportunitat
d’explicar davant aquest parlament la situació en què es troba el
sector lacti de les Illes Balears dins el marc dels canvis
normatius que s’han duit a terme per part de la Unió Europea,
com ens afecta i quines mesures o negociacions s’estan duent a
terme per afrontar els reptes als quals el sector lacti balear
s’enfronta, en un escenari sense quotes a partir d’abril del 2015.

Per tot això permetin-me començar exposant el següent: en
primer lloc vull recordar que el règim de quota lletera en el
sector està vigent des de l’any 1984, quan es va crear amb la
finalitat de palAliar els efectes sobre els preus i la rendibilitat de
les explotacions lleteres d’una situació d’excedents en el
conjunt de la Unió Europea, un sistema que es va definir des del
seu origen com a transitori i que, com tots vostès saben,
consisteix a assignar una producció màxima a cada estat
membre per a cada període, que van des de l’1 d’abril de cada
any fins al 31 de març de l’any següent. 

A Espanya la quota lletera es va començar a aplicar en el
període 92-93, i va quedar l’assignació per a Balears d’aquesta
forma: més o manco parlàvem de 122,1 milions d’euros amb
702 titulars. 

Amb la reforma a mig camí que es va fer l’any 2003 de la
política agrària comunitària, es va establir com a data de
finalització del règim de quotes l’any 2015 per a tota la Unió
Europea; com dic això va ser ara ja pràcticament fa onze anys,
que es va avançar que l’any 2015 s’acabaria el règim de quotes.
Aqueixa decisió supera totalment i absolutament l’àmbit balear,
i és una decisió que ens remunta a una època en la qual els
governs corresponents, a pesar que es varen oposar, record que
era un govern socialista al qual va tocar governar en aquells
moments, aquí, a Espanya, i que es va oposar, com tots els que
estàvem en aquells moments també en el sector, a l’eliminació
de les quotes, però així i tot no es va poder evitar aqueixa
decisió de supressió de quotes per a l’any 2015.

Hem de destacar també que la quota negociada en el seu dia
per Espanya, en el moment de l’adhesió a l’antiga Comunitat
Econòmica Europea, va ser un 30% inferior a la producció real
espanyola; era també en temps d’un ministre socialista, que era
el ministre Romero. Aquell desfasament entre la quota
assignada i la producció real, que a dia d’avui es manté, ha estat
molt feixuc per al sector durant els darrers 30 anys, i ha
condemnat al llarg del temps a l’abandonament de milers
d’explotacions lleteres, a més d’afavorir la importació de llet
líquida de països tercers, especialment de França.

Un altre dels problemes que cau sobre el sector és que en el
període 2005-2006 es prohibeixen les transferències de quotes
entre particulars, i l’any 2007-2008 també queden anulAlats els
plans d’abandonament indemnitzats. Aquestes dues darreres
mesures varen impedir que el sector pogués continuar
reestructurant-se, i de fet arruïnaren el patrimoni de molts de
ramaders, caient fins arribar a zero el valor del mercat de la
quota. Respecte d’això també va tocar prendre aqueixes
decisions a Elena Espinosa, que tots també sabem a quin partit
polític estava militant.

També convé tenir present la realitat actual del mercat de la
llet i els productes lactis, que com a fruit del creixement
econòmic a diferents regions del planeta, i especialment a Àsia,
la demanda d’aliments en general i de llet i productes lactis
creix, i com a conseqüència d’això el sector lacti, segons tots els
analistes -estam parlant de la Comissió Europea i altres
institucions internacionals-, té perspectives favorables de cara
a l’anomenat aterratge suau provocat per la desaparició del
règim de quotes lleteres.
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Tot el que he dit fins ara no eximeix de la presa de mesures
específiques pel sector, donat que davant aquestes perspectives
favorables de producció i consum, que es preveu que vagin
acompanyades d’una evolució positiva en el preu de la llet, s’ha
de tenir en compte que el sector lacti és especialment sensible,
tant a les condicions climàtiques com a l’evolució dels preus
dels principals mitjans de producció, bàsicament també
alimentació i energia, i també molt sensible és aquest mercat a
la volatilitat precisament dels mercats lactis.

Aquest govern ha donat suport a la implantació de
l’anomenat paquet lacti, aprovat l’any 2012, i en particular a la
generalització de manera obligatòria del contracte lacti, que
d’una forma gradual s’ha anat implantant i que teòricament ha
d’aportar la seva necessària transparència al sector i la millora
de les relacions intersectorials. Una de les mesures incloses en
el paquet lacti té com a objectiu propiciar i aconseguir una
cadena alimentària més justa i transparent, i que tota aquesta es
comporti amb responsabilitat amb el productor primari, amb el
ramader, que és la part més dèbil de la cadena, per intentar
garantir-li un preu just per a la llet que com a mínim cobreixi els
costos de producció i que al mateix temps garanteixi que els
productors tenguin una renda sostenible.

Per tot això hem impulsat negociacions des d’aquí, des del
Govern de les Illes Balears, amb la indústria i la distribució,
perquè també paguin un preu més alt per la llet del que en
aquests moments paguen als ramaders que, per cert, és el més
baix de l’Estat i segurament de tots els països del nostre entorn.
Des d’aquest govern som perfectament conscients que la
situació del sector lacti és possiblement molt més complicada a
la nostra comunitat autònoma que a la resta de l’Estat, ja que
patim els efectes negatius de la insularitat, fins i tot la doble
insularitat com és el cas de Menorca i d’Eivissa. La insularitat
és un fet diferencial que genera un conjunt de desavantatges i
d’efectes negatius que afecten el desenvolupament econòmic
dels diferents sectors productius, entre ells el del sector lacti,
que s’han de corregir a fi d’establir l’adequat i just equilibri
econòmic entre els territoris de l’Estat espanyol per tal de fer
real i efectiu el compliment de la solidaritat interterritorial, tal
i com reconeix la mateixa Constitució. 

També per això des de l’inici d’aquesta legislatura la meva
conselleria va posar en marxa una estratègia per reclamar al
Govern d’Espanya i a la Unió Europea les compensacions
necessàries al fet insular, similars a les que tenen altres illes de
la Unió Europea, tant les ultraperifèriques, com puguin ser (...),
com les illes de l’Egeu, que tenen un reglament específic amb
mesures també específiques, iniciativa que ens ha permès donar
a conèixer la situació del sector agrari balear tant a Madrid com
a BrusselAles, i que es plasma a un document que tots coneixeu,
que ja vàrem presentar, que és aquell famós SOS, l’agricultura
de les Illes Balears en perill d’extinció, que entenem que
continuarà donant fruits al llarg dels pròxims mesos; dic
continuarà perquè ja ens n’ha donat una sèrie.

En el document del ministeri sobre la posició espanyola
davant la Unió Europea d’un sector lacti sense quotes -és un
document de setembre de 2013-, aquesta conselleria ja també va
aconseguir introduir que, entre les explotacions més vulnerables
per les dificultats especials de competitivitat situades en zones
desfavorides, com dic vàrem aconseguir que s’hi incloguin les
situades en zones afectades per la insularitat. Aquests matisos

i aquests detalls són importantíssims per després poder-hi penjar
determinades ajudes o compensacions, i tot això es va fer davant
les eventuals mesures de suport que BrusselAles adopti per a
aquests casos específics.

D’acord amb el que s’ha dit també amb anterioritat, en
aquest govern estam ja treballant en l’actualització del nou
règim especial de les Illes Balears, el conegut com REB, que
també inclou, com tots saben, mesures per compensar els
efectes negatius de la insularitat.

Per altra banda aquest govern ha donat suport, en el marc de
les negociacions de la reforma de la política agrària comunitària
per al pròxim període 2014-2020, a l’increment del que
coneixem com a pagaments acoblats per a la ramaderia dins els
marges que permet el Reglament europeu, i en particular, en
aquest cas concret del sector de llet, comptarà per a aquest nou
període amb un import de pagaments acoblats molt superior al
del període anterior. Això vol dir que si no es dobla la quantitat
que rep ara el sector sí que creim que estarem per damunt d’un
80% més d’ajudes del que rebia fins a dia d’avui el sector de
vacum lacti.

Una vegada tancada aqueixa xifra global de pagaments
acoblats per al sector lacti espanyol, en aquests moments s’està
negociant la possibilitat també d’una gradació de la intensitat de
l’ajuda a fi que es pugui incrementar fins i tot a les regions o
comarques amb dificultats específiques, i també esperam en
aquest cas que es tengui en compte la insularitat. Tot això s’està
en aquests moments negociant; ahir hi tornava a haver un
reunió, però és que n’hi ha pràcticament cada setmana, cada deu
dies, cada quinze dies, reunions a Madrid de totes les
comunitats autònomes per negociar l’aplicació de la reforma de
la política agrària comunitària per al període 2014-2020.

I finalment els he de dir que també a la Llei agrària, el
primer esborrany de la qual esperam que vegi la llum en poc
temps, es proposarà i es proposa tota una sèrie de mesures per
impulsar l’economia agrària i propiciar l’augment de la
rendibilitat de les explotacions agràries i de les agroindústries,
i, de tot això, esperam que se’n puguin beneficiar tant el sector
lacti com els altres subsectors agraris de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Supòs que no procedeix ara la suspensió de la sessió, si no
la solAlicita cap grup, per 45 minuts. Idò per formular les
preguntes tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. I per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, com vostè sap per deu
minuts.
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EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, fa
prop d’un any, Sr. Conseller, que aquesta comissió estava
esperant la seva presència i l’oportunitat que ens brindava per
poder parlar d’agricultura. Segur que la seva decisió no té res a
veure amb la compareixença forçada que el Grup Socialista va
plantejar fa ara tres setmanes en el plenari per parlar del PDRS;
segur que aquesta compareixença no té res a veure amb açò. Per
açò vull començar la meva intervenció agraint-li que
comparegui en aquesta comissió -ho dic ara evidentment sense
cap tipus de to d’ironia, Sr. Conseller-, que pugui venir amb la
finalitat de permetre un debat sobre un dels sectors econòmics
de les Illes Balears sobre el qual més incerteses recauen en
aquests moments, un debat urgent i importantíssim que creim
sincerament que arriba tard, però que a la vegada, evidentment,
encara creim que hi som a temps.

El futur del sector lleter, tal com l’entenem en aquests
moments, penja d’un fil, i que el sector tengui la capacitat
d’enfortir-se i superar aquests moments d’incertesa o, al
contrari, acabi per debilitar-se encara més, depèn en bona
mesura de l’estratègia i les actuacions que es plantegin per part
de la seva conselleria. 

Ho explicava vostè: el mes de març de 2013 -almanco n’ha
fet alguna referència- l’eurocambra aprovava ja definitivament
el paquet de mesures legislatives que configuren la reforma de
la política agrària comuna, d’entre les quals es troba la supressió
de les quotes lleteres el proper abril de 2015, d’aquí a un any
ben just. A partir del proper any les explotacions lleteres de les
Balears ja no tindran el màxim dels 87 milions i busques de
litres de producció lletera; podran produir tot el que vulguin,
com també ho podrà fer, per suposat, el conjunt d’explotacions
lleteres gallegues, asturianes, catalanes..., 6 milions de tones, i
com també ho podrà fer, per suposat, el conjunt d’explotacions
lleteres de França, d’Holanda o d’Alemanya. Es desregularitza
el sector, idò, i el sector lleter queda desregularitzat i tothom
podrà produir i vendre el que vulgui.

Insistesc. Després de trenta anys regulat per la Unió Europea
mitjançant la quota lletera, arriba la liberalització total del sector
lleter, i davant aquest nou escenari de liberalització en el qual
estam pràcticament damunt, l’any que ve, valdria la pena
demanar-se com podrà afrontar el sector lleter de les Illes
Balears i quines conseqüències hi tendrà al damunt aquesta
liberalització.

El punt de partida -ja li avanç el posicionament del Grup
Socialista- creim que no és el més propici, perquè ens tocarà
lluitar amb evidents desigualtats respecte d’altres territoris,
desigualtats que es ens faran encara més dèbils a l’hora de
competir a nivell europeu. Li posaré tres factors que evidencien
aquesta debilitat. El primer són les condicions climatològiques,
que permetran que, no al nord d’Espanya, al nord d’Europa
tenguin, i tenen evidentment, molts més recursos hídrics i per
tant també més pastura, que acaba repercutint, evidentment, en
menors costos fixos. El segon és una estructura productiva, a
Balears basada bàsicament en explotacions extensives -açò
representa pocs caps de bestiar-, davant el nord d’Europa, amb
una estructura agrària molt intensiva que els torna a beneficiar
amb la reducció de costos fixos. I el tercer factor és el de la
insularitat, que suposa un encariment de les matèries primeres,

que hem de transportar des de la península i, a la vegada, que
necessitam precisament, i que vénen directament com a
conseqüència de la manca de recursos naturals. Els pinsos aquí
estan un 45% més cars que a la península; el gasoil agrícola, un
5% més; els fertilitzants o els fitosanitaris, entre un 20 i un 30%
més. 

I, insistesc, enmig d’aquesta realitat arriba la liberalització
de la quota lletera, on tots els experts coincideixen que
comportarà conseqüències determinants, un procés de
liberalització que s’està produint -ho deim així- davant del
silenci absolut de l’administració pública, davant aquesta
sensació de passivitat clamorosa per part del Govern. I aquesta
liberalització tindrà conseqüències, com deia, prou importants.
N’hi pos tres, explicades pels experts. La primera: la
liberalització suposarà directament un increment de la
producció, i un increment de la producció tindrà com a
conseqüència la reducció del preu de la llet. Si actualment les
Balears, com vostè deia, és dels llocs on més barata és produeix
la llet i anam cap a una liberalització del sector lleter i per tant
a una reducció de preus, tenim un primer factor que no hauríem
de menysprear.

La segona conseqüència serà la concentració de la producció
en grans empreses multinacionals, bàsicament centreuropees,
que acabaran controlant tot el procés de la cadena: la producció,
el transport, la comercialització, la venda..., i per tant no està
dins els paràmetres que tenim i que coneixem a les Illes Balears.
I la tercera és que açò comportarà evidentment també un
enfortiment de les explotacions intensives, finques molt grosses,
amb moltes vaques, amb elevats nivells de productivitat, amb
reducció de costos fixos..., amb les quals les finques de les
Balears i les de Menorca especialment no poden competir.

I davant d’açò, aquesta idea de silenci, de no explicar, de no
plantejar aquesta qüestió i d’afavorir un debat a nivell social que
representi una anàlisi que sigui compartida, que sigui conjunta,
per a partir d’aquí després evidentment prendre les mesures. I
estam a un any, estam ara ja a un any d’aquesta liberalització,
que demanaria un procés de reestructuració, de transformació,
d’adaptació a un nou escenari que per a res no s’assemblarà al
que hem conegut en aquests trenta darrers anys. 

Ho hem fet tot? Nosaltres creim que aquesta primera
negociació dels estats de la política agrària comuna hauria
d’haver estat una oportunitat claríssima precisament per
compensar aquesta reestructuració del sector lleter. I
evidentment la informació que nosaltres tenim és que el
conseller ni tan sols no l’ha proposada, que el Govern de l’Estat
espanyol, que el mateix ministre Cañete no ha plantejat aquesta
qüestió com a fonamental a l’hora d’establir unes negociacions
que farà que l’arc mediterrani sigui el més castigat de la
liberalització de la quota lletera. I davant d’açò ens toca ara,
amb un procés 2013-2020 d’ajudes que s’estan tancant, i que,
d’aquestes ajudes, en dependrà o no la supervivència o
l’enfortiment del sector lleter.
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Vostè ha fet una primera reflexió i nosaltres ens esperàvem
que seria un poc més profunda quant als seus compromisos.
Almanco em permetrà que li faci -i ja vaig acabant- dues, tres
preguntes. La primera és saber si el fet de la insularitat amb la
nova PAC permetrà que els agricultors i ramaders puguin
competir en igualtat de condicions que els de la península? Torn
repetir, perquè ens agradaria conèixer l’opinió del conseller,
mirant cap endavant, eh? Finalitza ara la quota lletera,
liberalització total; la insularitat a la nova PAC permetrà que els
agricultors i ramaders puguin competir en igualtat de condicions
que els de la península? Si és així, quines són les
compensacions que s’han aprovat? Com repercutiran i de quina
manera? I el que encara és més important, i què persegueixen?
Persegueixen que les explotacions continuïn produint com ho
han fet fins ara? Que les reorientem? L’esforç només serà
mantenir el preu de la llet a nivells actuals i per tant,
distorsionar-lo des de l’administració pública o feim aquesta
política liberal de la que vostès han presumit fins ara i que és
que se salvi qui pugi perquè el lliure mercat permet qualsevol
cosa?

Voldríem conèixer quin és l’escenari que vostès dibuixen i
per tant, què persegueixen aquestes ajudes, si és que s’han
aconseguit, que vostès pretenen impulsar? A la vegada també...,
vostè ha fet una reflexió sobre el contracte lacti i que crec que
ha parlat de què s’estava implantant progressivament. Voldria
que ens pogués explicar aquesta progressiva implantació què
representa? Quin nombre de contractes s’han produït a les Illes
Balears? Si els pogués separar un poc per illes i si pogués fer la
valoració de què ha permès quant a allò que són preus de la llet,
si la seva estabilització i què representarà açò a llarg termini?

I acab ja, vostè ha plantejat algunes compensacions o
algunes actuacions que havien impulsat, però no han donat a
conèixer efectivament, un document que parla de...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Acab. ... un document que parla que estam en perill, crec que
parlar de perill d’extinció, no sé si són exactament aquestes
paraules que utilitza, ho tenc aquí i ho podrem veure, però fa
aquesta reflexió, a la portada mateix, perill d’extinció,
“l’agricultura està en perill d’extinció a les Illes Balears”, ens
diu el conseller. Per tant, coses evidentment hauríem de fer. 

I ens ha rallat d’alguns fruits donats, una declaració de zona
desfavorable de la insularitat, ens hauria de traduir açò què
representa. Ens ha parlat del nou REB, jo li vull recordar que
aquí la setmana passada el Sr. Camps ens explicava que el REB
en aquests moments està en fase d’estudi i de diagnosi. Però (...)
molt enfora, si és així, si el 2015 es liberalitza la quota lletera ja
hauríem de saber en aquests moments què ens arribarà...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marc Pons, té vostè deu minuts...

EL SR. PONS I PONS:

Acab. Esper, en qualsevol cas, que pugui donar resposta a
les preguntes i sobretot a aquest escenari que vostès plantegen
a llarg termini.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, com vostè sap,
per deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Conseller. Sembla que som
davant d’un canvi molt notable, un canvi de les polítiques
europees de fa 30 anys i que introdueixen elements importants
d’incertesa sobre el sector ramader en general d’Europa i en
especial de Balears que pel que es preveu tendrà difícil competir
davant la costa Atlàntica, com són Dinamarca, Holanda, ...
aquests països que tenen el farratge natural i que no l’han de
pagar. Per tant, sembla que som davant d’un canvi important,
que tendrà efectes importants a Balears, en especial per a
Menorca, Menorca té una quota lletera molt alta dins Balears,
per tant, hi té una importància destacada.

Davant això, Sr. Conseller, li he de dir que la seva
intervenció m’ha semblat genèrica, difusa i no acabam de veure
cap pla davant d’una situació que entenem que és delicada. Sr.
Conseller, heu parlat que hi ha hagut negociacions amb la
indústria per intentar mantenir el preu de la llet, és cert, i també
ho ha reconegut, que el preu mitjà de la llet a Balears és el més
baix de tot l’Estat. El gener de 2014 se pagaven 35,1 cèntims,
el més baix de tot l’Estat. No sembla, per tant, que aquesta via
hagi tengut molt s’èxit quant a les negociacions i per ventura
ens hauríem de replantejar una altra estratègia per aconseguir
apujar el preu de la llet.

Ha comentat també la Llei agrària, sense concretar gaire, ha
parlat que hi ha mesures per fomentar..., però tampoc no ha
concret res pus, eh?, una altra alAlusió molt genèrica, difusa, no
sabem exactament en què consisteix això. També ha comentat
el tema de la insularitat que és clau. La insularitat aquí fa que
els costs dels farratges, d’aquestes explotacions ramaderes
siguin molt més elevats. En el vostre informe de SOS Balears,
es parla que la rendibilitat dels pagesos de Balears és la més
baixa de tot l’Estat i parla que això ho lluitarà a Europa, no
tenim constància de quins són els resultats pràctics, però sí que
li voldria remarcar el tema d’Espanya. És a dir, l’Estatut
d’Autonomia vigent de 2007, que va entrar en vigor dia 28 de
febrer de 2014, estableix que en set anys s’ha d’haver aprovat
la Llei de règim especial balear, en set anys. 
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Què vol dir això? Això vol dir que s’ha incomplert la llei,
això vol dir que s’ha incomplert la llei fonamental de Balears.
Això vol dir que s’ha incomplert el que el Tribunal
Constitucional denomina el bloc constitucional i no és una llei
qualsevol, és una llei clau per a Balears, clau per a la indústria
agroalimentària, clau per als nostres pagesos i ja som fora de
termini? Aquí ens allà on m’agradaria que es punyís i per què
encara estam en aquesta situació? Efectivament, 28 de febrer, en
vàrem parlar a la darrera Comissió d’Economia i jo vaig quedar
astorat, per ventura la meva formació de jurista fa que quedi
astorat davant d’una situació com aquesta. És a dir, tenim una
llei tan important i s’incompleix una llei no passa res. Per tant,
podem anar a BrusselAles, hi hem d’anar, però escolti, hi ha una
llei que ha d’aprovar les Corts de Madrid, amb una llei orgànica,
la nostra llei fonamental, i no passa res, s’ha incomplert. No és
una llei qualsevol, és la nostra llei.

De tota manera, sí que li voldria fer una aportació en positiu,
com sempre intent fer per part nostra. Jo li suggeriria idees, que
crec que per ventura ens poden ajudar, sobretot als nostres
pagesos. Miri, crec que en el tema del preu lleter seria
interessant un suport a les cooperatives per reforçar la posició
dels ramaders a la cadena de comercialització. Efectivament, no
és el mateix que negociï un pagès d’Alaior, amb Eroski per
exemple, que si és una cooperativa. És a dir, és evident que hi
ha molta més força. Per tant, ajudar a conformar aquestes
agrupacions d’interès, crec que és d’interès comú per a la
pagesia balear.

Una altra mesura que voldríem proposar i que li
suggeriríem, és el suport a mesures d’identificació de qualitat de
la llet i el formatge. És evident que això ajudarà la
comercialització, no es tracta de discriminar, però sí de dir,
escolti, aquí tenim un producte fresc, un producte de cost zero
mediambientalment, és a dir, dur llet de fora suposa haver de
pagar contaminació, haver de pagar carbó i aquí tenim una llet
local fresca i, a més a més, aprofitar el concepte fresca per
poder servir directament a la ciutadania.

També voldríem suggerir com a proposta un suport a la
indústria agroalimentària, a la indústria transformadora. No
debades, això supòs que és un tema que deveu conèixer
perfectament, la denominació d’origen del formatge de Maó és
el segon de l’Estat en producció total després del Manxec, el
segon de l’Estat. És a dir, d’una illa tan petita, tan minúscula -
perdonin, no minúscula, devora Formentera ...-, petita quant a
població, però bé, jo ho dic en el sentit de lloar, clar una illa
com Menorca i és capaç de tenir un formatge que és el segon
més venut de tot l’Estat. Escolti, què vol dir això? Que som
capaços de tenir una indústria transformadora. I aquí volia
enganxar una altra vegada més amb la idea de voler impulsar
d’aquest pacte per a un nou model econòmic, que
desgraciadament la setmana passada no se va aprovar en aquesta
comissió, però tornam insistir, ja tendrem l’oportunitat de
parlar-ne en el ple de dimarts que ve i esperaríem que donassin
suport a aquest tema, perquè entenem que la indústria
agroalimentària és bàsica per a Balears i crec que pot ser..., això
sí que dóna valor afegit als pagesos i als ramaders. És a dir, la
llet pot donar poc marge, pot pujar cèntims, però la indústria
transformadora, i Menorca és un exemple, la denominació
d’origen de Maó, és clau. Després trobam a faltar un pla, un
suport a la indústria agroalimentària. De fet, trobam a faltar un

pla, és a dir, no veim un pla..., l’any que ve tenim un tsunami en
el tema de la llet i no veim cap pla, veim propostes imprecises.

Nosaltres li oferim la mà, nosaltres una altra vegada més,
ens oferim a parlar del tema, ja li vàrem proposar un pla per al
nou model econòmic, allà on la indústria agroalimentària és un
sector estratègic i tornam a oferir-nos per tal que el Govern
impulsi aquest pla, som aquí per això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Assumpció Pons per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
compareixença d’avui del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori davant aquesta comissió va ser solAlicitada
pel Grup Socialista, després del debat que vam celebrar el passat
23 de maig, sobre el sector lleter de Balears. En aquella ocasió,
el Partit Socialista no va voler valorar ni tenir en compte cap de
les actuacions dutes a terme per part del Govern del Partit
Popular en favor d’aquest sector fins el punt que un diputat
d’aquest partit, es va atrevir a afirmar: “no sabem si per
desconeixement o amb mala intenció, que aquest govern no hagi
adoptat cap mesura per palAliar els efectes negatius de la situació
de dificultat”. 

Les propostes del Partit Socialista, més pròpies crec jo d’un
debat de política agrària nacional que autonòmica, van ser
rebudes amb sorpresa per part de tots els membres d’aquesta
comissió, no únicament pels membres del Partit Popular, sinó
també pel Grup MÉS, fins el punt que el seu diputat el Sr. Abril,
llavors membre d’aquesta comissió, va advertir textualment: “el
nostre escepticisme respecte de l’èxit d’algunes d’aquestes
mesures”. I a algú li podrà cridar l’atenció que aquest partit que
durant el govern del pacte -no em cansaré de dir-ho- va
desmantellar la Conselleria d’Agricultura, demostri ara aquest
gran interès per al sector lleter de Balears, però no ens sorprèn,
perquè amb aquesta mateixa manera d’actuar, molt enfora d’un
comportament responsable, el Grup Socialista no va tenir cap
empatx a solAlicitar a aquesta comissió dia 8 de març de 2012,
un calendari de pagaments a la Conselleria d’Agricultura. I es
va atrevir a demanar-ho, després d’haver deixat més de 30
milions d’euros pendents de pagament als pagesos de Balears,
corresponents a ajudes ja aprovades durant els anys de 2007 a
2011. Una altra mostra, crec jo, de les incoherències a què ja ens
té acostumat aquest partit, Sr. Conseller, perquè, açò sí, el
govern del pacte ho tenia molt bo de fer, tenia bo de fer obrir
expedients, donar subvencions, però qui s’ha posat al dia i qui
paga és el Govern del Partit Popular, és vostè, Sr. Conseller.

I entrant ja en matèria i després d’haver escoltat la seva
intervenció, consideram que la desaparició de les quotes a la
Unió Europea el 2015, pot i ha de representar per al sector lleter
de les nostres illes en particular i d’Espanya en general, ha de
representar una oportunitat, una oportunitat que ha de ser
aprofitada i gestionada correctament. Com ha fet el Govern a
través de la Conselleria d’Agricultura, com ha fet vostè, Sr.
Conseller. 
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El sector lleter aporta a Espanya una producció de 6,5
milions de tones, que no cobreix la demanda interna que supera
els 9 milions. Aquí cal recordar que la quota negociada i
acceptada va ser un 30% inferior a la producció real. En el cas
de Balears, amb una producció de 82 milions de quilograms, el
consum supera els 240 milions, accentuada per la gran punta de
demanda que es registra també durant la temporada turística. 

És cert que la reforma de la PAC, la reforma de la PAC, no
el PSOE, ha obert un debat sobre el futur del sector lleter en un
escenari sense quotes, una fórmula que ha marcat l’evolució
d’aquest sector en els seus aspectes positius i lògicament també
els negatius, ja que ha condicionat tota l’activitat, des de la seva
producció fins a la comercialització. Però tant el Govern balear
com el Ministeri d’Agricultura no han estat de mans plegades,
com pretén ara donar entendre el Grup Socialista, sinó que han
impulsat actuacions, mesures i decisions de gran abast.

Entre aquestes iniciatives, vull destacar que en aquesta
legislatura, la constant reivindicació davant els organismes i les
institucions de la Unió Europea, amb el suport del ministeri, per
aconseguir un nou règim de compensacions que redueixi
precisament els costs de la insularitat. Hem vist i ens alegram,
que el Grup Socialista s’ha llegit l’informe “L’agricultura de les
Illes Balears en perill d’extinció”, elaborat per la conselleria el
mes de març del 2012, perquè efectivament, els sobrecosts pel
fet insular i els menors preus que reben els pagesos, posen en
perill el sector agrícolaramader. 

Compartim el criteri que cal incrementar els preus que
cobren avui les explotacions ramaderes de Balears, perquè els
nostres pagesos reben el preu per la llet més baix de tota
Espanya i possiblement també de tota la Unió Europea. Amb
aquests preus més baixos i els costs més elevats, com succeeix
en els pinsos i en el gasoil, els pagesos de Balears pateixen una
pèrdua de renda de fins un 40%. Aquest és el vertader problema
i cal enfocar-lo bé per donar-li les solucions més adequades.

La proposta del Govern, que ha obtingut el suport per
unanimitat en el ple d’aquest parlament, consisteix a aconseguir
un règim específic com el que ja disposen altres regions insulars
de la Unió Europea. Aquest règim que permetrà reduir els
sobrecosts de la insularitat, també garantirà la viabilitat i la
continuïtat del sector lleter a Balears. Lamentam que a la
comissió de 23 de maig de 2013, el Partit Socialista va rompre
el consens institucional aconseguit entre tots els grups
parlamentaris, quan es va negar a aprovar les esmenes del Partit
Popular i no va voler donar suport a les reclamacions del
Govern de la comunitat per reduir precisament aquests costs
d’insularitat. 

Amb aquesta negativa va contradir els acords aprovats en
aquest Parlament, també amb els vots del seu grup. Aquest
partit acusa el Govern, i també el Consell de Menorca, de mirar
cap una altra banda quan rallam del sector lleter, però no té en
compte l’actuació de la Conselleria d’Agricultura, en la qual
també participa el departament d’Economia i Medi Ambient del
Consell de Menorca, gestions dirigides a incrementar els preus
que paguen les grans superfícies i les indústries transformadores
als agricultors i ramaders de Balears per la llet i també pel seus
derivats. És fals, per tant, que ni el Govern ni el consell no
hagin pres la iniciativa, perquè hem promogut l’aplicació, entre

altres mesures i com vostè, Sr. Conseller, ha esmentat, del
paquet lleter, aprovat l’any passat pel Ministeri d’Agricultura.

El debat i les mesures sobre la liberalització de les quotes
lleteres a Balears, diria jo que està obert fa molts de mesos, no
l’obre ara el Grup Socialista, el debat, Sr. Conseller, el va obrir
vostè immediatament després de prendre possessió el mes de
juny de 2011. Ha estat tractat a consells agraris i a nombroses
reunions amb el sector, amb la participació de les organitzacions
professionals agràries, que són escoltades i són tingudes en
compte, també els tècnics del Govern, els tècnics del Consell de
Menorca i altres entitats i altres institucions, tot el sector
agrícola ramader està mobilitzat i viu aquest debat, tothom,
tothom excepte el Partit Socialista que ara evidentment s’hi vol
afegir, però que ho fa tard i malament.

El Grup Popular el vol felicitar, Sr. Conseller, primer per la
intervenció que ens ha fet que ens ha permès conèixer totes i
cadascuna de les passes donades, les propostes, les solucions i
les alternatives que el Govern del Partit Popular ha aportat i
continua elaborant i fent sempre a favor del sector lleter de les
nostres illes, de Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara per part del Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori..., té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Començaria dient que
la rendibilitat de..., bé, que el futur, no només de les
explotacions ramaderes dedicades a produir llet, sinó que el
futur de tota la indústria i de la producció alimentària,
agroalimentària, producció agrària en definitiva, passa per parlar
de rendibilitat, a vegades no tant de model intensiu o extensiu,
sinó de rendibilitat. Menorca, no vol dir que sigui menys
rendible que una altra banda per ser extensiva, és una qüestió de
jugar amb costos i després veure a quins nínxols de mercat es
va. 

Per tant, el primer que hauríem de començar a deixar clar és
això, que és l’orientació que fa la reforma de la PAC del 2003,
aquella reforma intermèdia, health check que en deien, que el
que et diu és que és qüestió d’orientar-se en el mercat. 
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El Sr. Pons diu que arribam tard, escolti, aquest debat es va
iniciar l’any 2003, eh?, jo comprenc que vostès no se’n varen
adonar perquè és veritat que això és un sector en el qual has
d’estar molt damunt, generalment s’hi dedica poc temps, molt
poc temps s’hi dedica no només per part de la societat política
històricament, sinó també per part de la societat en general, al
sector primari se li ha dedicat molt poc temps, n’hi ha dedicat
la Unió Europea i per una qüestió molt senzilla i és que des de
l’any 92, fins i tot abans..., bé, tots sabeu que l’única política
agrària comunitària és la primera política, i encara a dia d’avui
podríem dir que quasi, quasi és l’única que realment té molt de
pes i molt de conjunt, molt de fons, com dic, l’única política
realment global europea i es fa amb una finalitat sobretot que és
garantir l’alimentació bona, sana, amb quantitat suficient i el
més barata possible per a la societat europea, és a dir, aquests
són un poc els fonaments. Per tant, es fa en aquest sentit i
continua fent-se en aquest sentit, per anar cap a uns preus
mundials per competir amb països que en un determinat
moment produïen bastant més barat, per costs diversos, que els
mateixos productors de la Unió Europea, s’articulen una sèrie
d’ajudes compensadores. Això és el que es fa i es posa en
funcionament sobretot a partir de l’any 92, abans del 92 anava
d’altres maneres, amb altres mesures compensadores. Bé,
aquestes línies d’ajudes que es posen damunt la taula,
evidentment no són suficients en alguns subsectors. 

Per tant, torn dir, el debat no és que arribi tard, fa molt de
temps que nosaltres, els que venim del sector, feim aquest debat,
moltíssim, dins el sector lacti com dic des de 2003 se sap que no
hi haurà quotes. I també tenc la tendència a dir i ho dic, crec que
amb una certa autoritat, perquè no només venc d’aquest sector,
sinó que hi tenc molts bons amics i hi he viscut tota la vida,
viscut vol dir no només de vivir en el campo, sinó vivir del
campo, que hi ha molta diferència, molta gent avui dia diu “no,
a mi també m’agrada viure a fora vila”, no és el mateix viure a
fora vila que viure de fora vila..., escolti, les eines estan damunt
la taula, les armes estan damunt la taula i cadascú les ha de
saber agafar.

Línies d’ajuda per fomentar el cooperativisme n’hi ha des de
l’any 92 un esbarzer, eh?, ara, el que hauríem de veure és el
sector com les ha utilitzat i dins el sector quines empreses, quins
pagesos han decidit fer una cooperativa, una societat agrària de
transformació que és l’altra fórmula també associativa i han tirat
endavant, perquè les eines eren les mateixes per a tots. 

Què ha fet el sector lleter?, què ha fet determinada gent del
sector lleter per encarar-se al mercat?, vostè ha comentat que el
formatge de Maó està dins el mercat lluitant, a més, d’una forma
important, sense cap dubte, la Denominació d’Origen Maó és
una de les més  fortes, més importants que tenim possiblement
dins Espanya amb una relació qualitat-preu molt bona, molt
bona i això fa que tengui presència dins els mercats.

També Menorca, jo també els ho dic, perquè a més m’he
assegut moltes vegades amb ells, amb els productors de llet de
Menorca, amb els de Mallorca òbviament també, i tenc molt
bona relació i amistat amb moltíssims d’ells, però aquí en un
determinat moment, això tan important que ha dit vostè que és
la indústria agroalimentària, a Menorca, li va passar alguna
cosa, eh?, li va passar alguna cosa perquè no pot ser venir d’una
història d’El Caserio que era Menorca, allò sí que era top ten,
hi va haver uns anys que.... alguna cosa ha passat dins la

indústria agroalimentària, hem de recordar els problemes que hi
ha hagut dins Menorca, perquè els han patit els diferents
governs que han passat per la Conselleria d’Agricultura.

Per tant, sense cap dubte hi va haver uns moments molt
delicats, molt fotuts dins la indústria agroalimentària de
Menorca, a Mallorca també, tots recordam el que va passar, aquí
pràcticament ha quedat una sola indústria, dues ara, de
transformació de llet, però tots sabem com varen anar caient
totes les altres que hi havia, i sempre cauen per una dificultat
per competir, i tens dificultat per competir quan no tens una
rendibilitat suficient i no adquireixes la rendibilitat si no saps
controlar molt bé costos i ingressos.

Per tant, el debat no arriba tard, el que sí és veritat és que el
sector està penjant d’un fil, com deia el Sr. Pons, i està penjant
d’un fil des de fa estona, eh?, però hi ha moments, jo també ho
mirava a les estadístiques, Sr. Pons, que és clar, quan un em diu
“és que el Govern del Partit Popular és un liberalitzador i...
economia liberal i...” i començam a filosofar. Miri, jo li donaré
quatre xifres, que li vendran a dir un poquet quina ha estat
l’evolució quan vostès han governat: a l’any 2000-2001 hi havia
una evolució de la quota làctia..., bé hi havia una quota làctia,
una producció de 104.889.000 quilos en aquesta comunitat,
l’any 2000-2001, ja vostès governaven; quan vostès varen sortir,
2002-2003, la varen deixar en 100.819.000, 4 milions menys. Si
anam al període 2005-2006 estava en 95.263.000, és a dir, que
aquí ja va pegar també una bona caiguda. Quan... al 2007, 2006-
2007, que és quan ja tornen entrar vostès, en 86 o 7. En un
moment donat al 2010 (...) passa a 83,5, és a dir, aquí hi ha
hagut unes caigudes impressionants. 

Jo podria caure en l’error de dir que ha estat culpa del
govern socialista, d’aquí de Balears, i no ho faré, no ho faré
perquè conec el sector i conec quines són més o manco les
causes que han fet que la cosa anàs caient. Tampoc no li vull
treure que..., escolti, és que venim... bé, em diu que no hem
pogut parlar d’agricultura, que fa un any que em varen demanar
la compareixença, però escolti, és que vostè l’eliminaren com
bé ha dit la diputada del Partit Popular, l’eliminaren, la
conselleria, per tant, m’estim més no haver-ne de parlar molt
d’aquests coses, de veritat, m’estim més parlar de futur i tal,
però... també se’m fa un poc costa amunt no entrar en el debat
si em punyen un poquet massa. A mi, m’agrada parlar de debat,
m’agrada i coincidesc en algunes coses que han dit, però d’allà
on venim, no és per estar-ne, precisament, molt orgullosos.

La indústria agroalimentària, i a més... i per què no es pot
concretar ara?, en aquests moments és que no es pot concretar,
és que s’està negociant, és que la reforma de la política agrària
comunitària amb l’aplicació que ha de ser interna, a nivell
d’estat membre, s’està negociant a dia d’avui, ahir, la darrera,
avui encara hi ha una altra reunió, però això ve succeint des de
fa una sèrie de mesos i segurament encara se’ns allargarà un poc
més.

Sí que tenim un parell de coses que ja estan més o manco
assegurades a l’espera que després es publiqui així com s’ha de
publicar als butlletins oficials, però sí que estan més o manco
assegurades, una és el que els he dit, Balears rebrà... si rebia 1
milió, rebrà devers 1.800.000 o 800 i busques de mil d’euros
almanco més del que rebia fins ara només per al sector de
vacum de llet.
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Alguna cosa hem fet durant aquest període perquè és veritat
que aquí a Balears, i jo ho dic sempre per reclamar davant
Madrid i davant BrusselAles que aquí tenim un problema i és que
tenim un increment de costs, vostè també ha dit que teníem un
increment de costs, ha dit el Sr. Pons, bé, no només...,
l’increment ve per condicions climatològiques, per estructures,
per insularitat, ve sobretot per insularitat, perquè les altres coses
les tenen a altres bandes d’Espanya o d’Europa, moltes d’altres,
població envellida, població nova, tal vegada Menorca, dius, no
està tan envellida, hi ha més joves que estan..., però hi ha un
altre efecte a més a més de la insularitat, no només és
l’increment de costos, l’altre efecte important de la insularitat
és la disminució del preu de venda, tens dos efectes que
s’ajunten, eh?, i això encara fa que la situació sigui més dura i
més fotuda. Per tant, també ho tenim mirat i és veritat que..., ho
dic perquè és la realitat que el preu de la llet aquí a les Balears
es paga el més baix d’Espanya, però també és veritat que l’abril
de 2013, si miram el darrer període, estava a 30 cèntims i ara
està a 35 o 36 cèntims, depèn d’on ens movem, això són deu
pessetes més per litre, alguna cosa s’ha fet aquest darrer any,
eh?, és a dir, que l’increment ha estat un poc per tot, sí, però no
s’ha quedat estancat i en determinats moments mensuals sí que
ens quedava estancat el preu, i jo sí que els puc dir que he tengut
reunions amb la indústria..., crec que dia 17 no és molt...,
sortirà, hi ha una empresa comercialitzadora que ja torna posar
una línia, un nou producte o empenyent un producte amb una
indústria d’aquí, és a dir, estan posant cada vegada coses noves
dins el mercat i amb això s’aconsegueix fins i tot incrementar el
preu.

Per tant, els preus, és veritat que continuam estant al nivell
baix, però sí que és veritat que també s’han incrementat, ja dic
un 6 cèntims. Quan vaig entrar a la conselleria, vull recordar
que estava a 27 o 28 cèntims, eh?, és a dir, si parlam de
Menorca... pagava 27 i 28 cèntims i ara està pagant a 35
pràcticament, 36, vull dir que el bot que s’ha fet també és
important, eh?, és important per la feina que tots han anat
posant.

La quota a la producció, també, perquè em demanaven que
donàssim més dades, si en volen més, perquè són públiques,
estam parlant pràcticament d’uns 213 titulars, n’hi ha dos a
Eivissa, 40 a Mallorca i 170 a Menorca amb una producció total
en quilos de 82.416.000, això és el que tenim a dia d’avui; i en
nombre d’animals, si vos interessa, pràcticament parlam de
vaques, 15.355, és el que tenim a dia d’avui en nombre de
vaques i lògicament Menorca és la que en té moltes més, en té
pràcticament 11.000; Mallorca, 4.132, i Eivissa 223.

Els deia abans això de la competitivitat perquè és veritat que
Menorca, no ens oblidem que té farratge, amb unes condicions
climàtiques normals té farratge generalment, sempre ha de
comprar a altres insums, però si la cosa va bé i pot estotjar
producció de farratge es manté bastant bé i per tant, pot
competir tal vegada en costs més baixos que altres llocs.

Els he dit en la meva intervenció inicial que els experts -i els
experts també moltes vegades s’equivoquen- vaticinen un
increment de preus mundial. Aquí, ja fa tota una sèrie d’anys
que quan parlam de mercat no parlam del mercat de les Illes
Balears, ni tan sols no parlam del mercat d’Espanya ni del
mercat de la Unió Europea, és a dir, això s’ha globalitzat i les
mesures que es prenguin a Holanda o als països del nord
d’Europa en qüestió d’exportació o les que es prenen dins
Espanya mateix en exportació des de productes agraris fins a
productes ramaders afecten Balears, lògicament. Què vull dir
amb això?, si hi ha determinats indrets del món que tenen
increment en la demanda de llet, sense cap dubte, pot ser que hi
hagi més producció, però també si hi ha més demanda es pot
equilibrar, fins i tot es pot passar a un escenari més important en
benefici dels pagesos.

La Llei agrària, què pretén, un poc filosòficament? La Llei
agrària pretén donar armes als pagesos perquè es defensin,
lògicament hi ha uns determinats subsectors que es poden
defensar directament dins el mercat, i ho estan fent, en
producció de verdures, en producció de patates, algun tipus de
fruita, quasi, quasi s’estan defensant, amb la qual cosa si els
compensàssim els efectes de la insularitat ja jugarien amb un
compte de resultats molt bo, però en determinats subsectors no
hem de pretendre competir amb ningú de la Unió Europea
pràcticament tots són territoris peninsulars, però sí que podem
competir amb altres ingressos de les anomenades activitats
complementàries, és a dir, si a un senyors li entren..., a un pagès
de Menorca, de Mallorca, d’Eivissa o de Formentera li entren
doblers d’ingressos complementaris, d’activitats
complementàries li permetran continuar fent agricultura i
ramaderia. Avui dia tal vegada produir un quilo de cereals no és
molt rendible, produir un xot no és rendible, produir un litre de
llet no és rendible, però si als que produeixen això, els
permetem tenir eines mitjançant que els entren altres ingressos
complementaris continuaran produint el xot, continuaran
produint els cereals, les ametlles, etc., i aquesta és un poc la
filosofia, donar als pagesos i quan ho dic, sobretot, amb total
preferència als pagesos donar-los armes perquè es puguin
defensar.

També hem de dir que si els poses les armes damunt la taula
i no les volem emprar ..., és que per obligació és molt mal de fer
entrar-hi. El cooperativisme o l’associacionisme és una cosa que
hi és des de fa molts d’anys i tots sabem com està i hi ha
experiències molt bones i n’hi ha de molt dolentes i quan veus
que hi ha els dos tipus d’experiències, vol dir que algú ha sabut
utilitzar aquestes eines i altres no ho han sabut fer.

Una de les millors formes que hi ha d’ajudar el sector, sense
cap dubte és que les ajudes a les quals tenen dret les cobrin
puntualment, i en això sí que hem fet un esforç importantíssim.
Balears avui dia està reconeguda a Madrid com una de les
comunitats autònomes de les que més credibilitat han guanyat
a l’hora de tramitar ajudes i a l’hora de pagar-les. I també li he
de dir que en determinats moments hem estat a punt, el primer
any vàrem estar a punt d’incomplir el que és diu la regla n+2, és
a dir que per les ajudes solAlicitades avui tens dos anys perquè
estiguin pagades i vàrem estar, però ben a punt, ben a punt vol
dir el desembre a 30 de desembre batallant perquè es pagassin
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les ajudes i complir aquesta regla n+2, perquè ens havien deixat
un bunyol que..., ja dic, fins al darrer moment no va estar clar
que el pagaríem. Bé, el millor que pot fer a aquesta gent, perquè
a 31 de desembre els vencen préstecs, els vencen pagaments,
etc., és que aquestes ajudes a les quals tenen dret les puguin
rebre dins l’any corresponent.

S’ha estudiat molt..., perquè és clar, tant un com l’altre
m’heu dit que hi ha incerteses, sense cap dubte, que hi ha
incerteses, perquè la boleta màgica crec que no la té ningú, però
hi ha incerteses i grosses, i és veritat que n’hi ha que pensen que
s’intensificarà la producció i possiblement sigui així perquè
determinats territoris de la Unió Europea tenen aquesta
possibilitat de dir aquí, tal vegada no es poden tenir aquestes
rendes alternatives que un pagès de Balears pot tenir i només els
queda estar vinculats al sistema intensiu. 

Estar vinculat al sistema intensiu de producció té pros i té
contres, eh?, també hi ha dues coses que avui dia són molt
volàtils i que han pegat una estirada cap amunt a nivell de costs,
un sistema intensiu de producció de llet es basa molt en les
matèries primeres i molt en l’energia, i tots sabem com s’ha
posat l’energia i les matèries primeres d’uns anys cap aquí, tots
sabem el que ha passat, que s’hi ha jugat, s’hi ha especulat, etc.,
però la realitat és que ha tengut un ingrés altíssim.

El que diu un poquet el ministeri, que el que fa és cercar...,
hi ha documents que parlen d’un horitzó sense quota, pens que
és molt vàlid per a Balears perquè de veritat que el que ens està
diferenciant aquí pràcticament són els efectes que té la
insularitat. Si a nosaltres ens compensen això, passaríem a
competir. Si a nosaltres ens compensen que en qualsevol
moment puguem posar la llet on sigui del territori... bé, de la
línia de Barcelona fins a València, pràcticament ja està. Si a
nosaltres ens compensassin això, competiríem, competiríem
extraordinàriament bé, com pot competir una explotació de
Castella i Lleó que durà la llet a Tarragona si troba que la hi ha
de dur, aquí crec que amb això ja..., just que tenguéssim, això ja
hi seria.

És clar, quan parlam de règim especial de les Illes Balears...,
a veure, no té ajudes que puguin compensar el transport de les
mercaderies agràries perquè xocava amb la reglamentació
europea i es va intentar, jo ja ho vaig viure, això, es va intentar
que hi entrassin, però no hi va haver manera perquè segons les
normatives europees això xoca amb el que és la competitivitat,
la rompria..., la competència perdó, rompria la lliure
competència entre explotacions peninsulars i les nostres quan
del que es tracta és de fer entendre que no, que és tot el contrari,
és que quan no es posen és quan s’està rompent la competència
i en això estam ara lluitant, a veure si aconseguirem alguna
cosa.

El que diu, però, de... , el que li he comentat, la... això és
document del ministeri, la (...) de preu de les matèries primeres,
els preus..., els marges que hi ha, les mesures de gestió de crisi,
l’increment de la demanda en el futur amb un escenari mundial
es limita... també et diu aquest estudi que la limitació de
producció, és a dir, les quotes, no constitueixen una resposta als
increments de costs, han continuat creixent els costs. I tampoc
no garanteixen que els preus creixin, perquè mira els anys que
fa que hi ha les quotes i tampoc no han crescut. Per la qual cosa
et diu que s’han de cercar, possiblement, altres maneres de

competir i es diu, bé, que s’alliberi, i això dut a nivell de tota
Europa, fins i tot els països que són molt productors i que pareix
que han de tenir més avantatges, les manifestacions han estat
sonades i les hem pogut veure fins i tot per la televisió. 

Per tant, i resumint, crec que la Llei agrària pretendrà això,
pretendrà estirar molt la indústria agroalimentària, perquè
sabem que amb això estirarà el productor; les eines suficients
per fer rendibles les explotacions i que tenguin els ingressos
necessaris per tenir unes rendes dignes. Hem de tenir en compte
que ens movem dins un mercat globalitzat i que qualsevol cosa
que es faci a nivell d’Europa, a nivell d’Estats Units, perquè són
els que més pesen a l’hora de moure la llet pel món, per això
tendrà efectes sobre Balears.

El suport al cooperativisme hi és i hi continuarà essent. La
diferenciació dels nostres productes també hi és, ja hi és, vull dir
que és una cosa que hem de continuar potenciant-la, ajudant-la,
però hi és.

I em sembla que amb això he anat contestant almenys... i, si
no, en aquesta segona ho acabarem de rematar, si us pareix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marc Pons té vostè cinc
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, me’n vaig, ens
anirem preocupats i molt d’aquesta compareixença, ho dic des
del respecte que em mereix. Som plenament conscient que
vostè, que és un gran coneixedor del sector, no som aquí, em
permetrà la comparativa, amb la consellera d’Educació, amb el
“trepitja”, no, no, estam amb un altre tipus de conseller que
prové del sector, que el coneix a la perfecció, per tant, em
mereix el respecte, Sr. Conseller, i la seva intervenció em du a
veure dos escenaris possibles: o que açò que ens ha fet ara és
una espècie de cortina de fum perquè darrera hi ha una gran
solució que ens l’explicarà en qualsevol moment, però duim tres
anys i malauradament crec que som escèptic en aquesta qüestió,
i la segona és que tal vegada resulta que açò és massa gros com
poder-ho afrontar per part del conseller, i d’aquesta començ a
tenir alguns dubtes que no sigui certa, Sr. Conseller.

Miri, hi ha... res, tres pinzellades d’aquesta nova PAC, les
conclusions dels experts, la primera, el sector lacti i el del sucre
són els que surten pitjor parats d’aquesta PAC, ho comparteix
o no? La segona, el nou escenari d’aquesta nova PAC provocarà
greus perjudicis a les zones més desfavorides, muntanya i
insularitat. I la tercera, és que aquesta PAC, una de les
conseqüències d’aquesta nova PAC és que continuen protegint-
se els interessos dels grans productors.
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Som territori insular, el pes fonamental de l’agricultura és el
sector lleter i no tenim grans productors. Per tant, aquesta PAC
a nosaltres ens fer, ens fer, i podem fer aquesta comparativa del
que va succeir l’any 90 i el 2000, però la realitat en la qual
entram no tendrà res a veure amb el que ha succeït fins ara;
venim de trenta anys d’un sector regulat. I vostè ho explicava,
és cert, els francesos eren els sedentaris i cada any, com que
nosaltres no produíem prou per a la quota lletera, hi havia tres
milions de tones que entraven. Aquests tres milions de tones
distorsionaven el mercat.

Imaginin-se ara vostès si en lloc de tres en poden entrar nou,
que són les que consumim, a preus més barats. Aquest escenari
és el que nosaltres li demanam, Sr. Conseller, i li ho torn a fer
des del respecte que em mereix com a coneixedor que és del
sector, cap on hem d’enfocar? I jo m’esperava que vostè ens
pogués dibuixar algunes línies mestres. Que partim, per la via
de la Sra. Pons, que explicava abans que sí, que hem de
continuar produint llet a dojo i aquest és el camí? Resulta que
l’aposta ha de ser transformar aquesta llet i posar-li valor afegit?

Vostès ens deien, em comparava i em feia la reflexió que
l’agricultura extensiva no té per què sortir malparada respecte
de la intensiva, estic d’acord, però què feim, quin valor hi
posam? Apostam per l’ecològica? Podria ser una opció, però
estaria bé que hi hagués un mínim full de ruta marcat, Sr.
Conseller, per fer possible, precisament, saber cap on hem
d’orientar les possibles ajudes que ens arribin.

I jo m’esperava que avui, vostè, i li torn a insistir en aquesta
reflexió, em pensava que avui vostè ens dibuixaria un poc quin
és el camí i la sensació que m’ha donat és la de dir que, bé, ho
diré així ara, em permetrà allò de la divina providència, doncs,
ja dictarà, i deixarem que açò a poc a poc es vagi colAlocant tot.

Home!, qui governa, qui hauria d’aspirar a canviar les coses
i, per tant, adaptar-les als nous canvis que es produeixen, que
molts d’ells són inevitables i un pot entendre que ho siguin, però
que hauríem de preparar la nostra estructura productiva per
afrontar aquell nou escenari que no l’ha viscut ningú, vostè
segur que sí, però quan era molt jove, fa trenta anys d’açò, era
jove fa trenta anys, no? D’acord. Idò, en aquell moment ho va
viure, però es va distorsionar tot i en aquests moments els
sistemes de transport, tot açò, canvia i canvia de cop.

Hem volgut obrir aquest debat aquí, no l’havíem obert fins
ara, l’hem volgut obrir aquí, fa un any que el volíem obrir, avui
es produeix, jo ja ho anunciï, en vindran més, Sr. Conseller, de
debats i de propostes, primer el volíem escoltar, en vindran més,
però ens sembla que és, i ens semblava i ens sembla que és
fonamental.

A partir d’aquí, home, jo...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, perquè se li ha esgotat el temps.

EL SR. PONS I PONS:

... li recordaré alguns acords que s’han produït en aquest plenari,
i vostè no m’ha volgut donar resposta. En el Plenari del
Parlament, dia 24 d’abril de 2012, acordàvem que el règim
específic de la PAC per a les Balears preveurà condicions i
compensacions amb l’objectiu que els agricultors i ramaders de
les Balears puguin competir amb igualtat de condicions. El 2012
vostès proposaven açò i ho acordàvem, 24 d’abril de 2012. Li
torn a repetir, el règim específic de la PAC per a les Balears
preveure condicions i compensacions amb l’objectiu que els
agricultors i ramaders de les Balears puguin competir amb
igualtat de condicions.

Cinquè punt, la nova PAC inclourà un règim específic per
a les Illes Balears i reconeixerà la insularitat com un
desavantatge competitiu per al nostre sector primari...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, per favor, acabi.

EL SR. PONS I PONS:

... són qüestions que dos anys després encara no s’han produït,
que vostès ens diuen que les lluiten, però que no les tenim i
començam a dubtar, i tant que sí que començam a dubtar. 

I acab, li explicaria allò del paquet lleter al qual feia
referència la Sra. Pons i Fullana, que li contesta ella, i li diria
que açò és d’aplicació per a tota Europa, rallam d’especificitats
per a les Balears, i aquestes són les que hauria volgut sentir i no
les hem sentides. 

I acab amb la idea aquesta que el conseller ho paga tot,
acabaré amb una ironia, Sr. Conseller, i li donaré les gràcies
sinceres per pagar el Proagro del 2012, el Proagro del 2013, el
Proagro del 2014, gràcies, Sr. Conseller per mantenir...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... per mantenir el Proagro i, per tant, aquí devora les ajudes
veim com realment baixen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS, i esper que siguin
respectuosos, per favor, amb el temps, té la paraula el Sr.
Miquel Àngel Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sr. Conseller, una prèvia, N+2. La meva segona intervenció
en el Parlament, en el Plenari del Parlament, la vaig començar
reconeixent-li la bona gestió i donant-li l’enhorabona a la N+2,
prèvia. I miri, davant tothom vaig començar, ho vaig reconèixer
davant el Parlament, no sé si hi havia periodistes, però vaig
començar així.
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Un, vostè parla 2001-2008, vostès governaven, 2003...

(Se sent un renou de fons i remor de veus)

No passa res, si no s’ha espanyat. He de tornar a començar
o...

(Se sent una veu que diu: que consti en acta això, eh! i
algunes rialles)

Això, això grava el...? Idò, torn començar. La prèvia, no?...

(Se sent una veu que diu: la prèvia, listo!)

No, no he de tornar a començar, suposo?

Ah! Bé, vostès parlen 2001-2008, parlen 2003, 2005, 2006
que vostès eliminaran la Conselleria d’Agricultura. Miri, Sr.
Conseller, ho mirau, Sr. Conseller, és una cosa que també m’ha
sorprès molt d’ençà que he començat al Parlament, i vosaltres
ho vàreu fer així, i vosaltres no sé què, i el pacte de progrés i no
sé què, i es dirigeix cap a mi i vostès eliminaren la Conselleria
d’Agricultura, escolti, jo posava plets aleshores. Parlem de
futur, jo, és que, a més jo crec que els ciutadans no ho entenen
aquestes, aquestes... i és que vostès veien i nosaltres no sé què
i el 2003... el 2003 hi ha joves que devien tenir deu anys aquí,
a un jove de vint anys que li contam de 2003? Parlem de futur.

Jo vaig començar dia 4 de febrer de 2014, vaig començar
donant-li l’enhorabona, parlem de futur. M’agradaria que aquest
debat, aquest tòpic que a mi m’ha sorprès i crec que és una
forma de fer política que seria desitjable desterrar, vostès ho
varen fer pitjor, vostès no sé què, mirin, escoltin, hem de parlar
de futur que és el que interessa a la gent.

El Pla d’Indústria, miri, vós comentau que estam pendents
d’Europa, miri, o mirau, crec que no estam pendents de ningú,
crec que som nosaltres que hem de tirar endavant i hem de tenir
un projecte autònom i hem de tenir molt clar cap on anam i cap
on volem anar. Quan parl d’indústria agroalimentària no parl
d’ajudes, les ajudes estan prohibides dins la Unió Europea,
afecten la competitivitat, però algú pensa per què existeix
Silicon Valley? Com ha sortit Silicon Valley? Què es que
pensam que això, que aquest Microsoft que es va inventar o que
Apple es va inventar dins un garatge l’any 76, va sortir per
generació espontània? Ens pensam que allà s’ajunten un grapat
de joves bojos amb calçons curts i comencen a inventar els (...)?
No, no, rere això hi ha una inversió pública d’Estats Units en
B+I+D o R+D, hi ha una inversió brutal del Govern en recerca
i investigació i això genera sinèrgies que són aprofitades per les
empreses tecnològiques i per altres tipus d’empreses.

Clar, aquí és absolutament necessari que per part del Govern
no esperem què fa Europa sinó que ens posem a fer investigació
en recerca i desenvolupament i, a partir d’aquí, es generaran
aquestes empreses, a partir d’aquí crear aquest medi ambient,
però és necessari. Quants de milions dedica la Conselleria
d’Agricultura a recerca i investigació? Quants de milions
dedicam a fomentar la investigació i la recerca en temes
d’agroindústria? En dedicam algun? No ho sé jo, jo ho deman,
perdoni, jo acab d’arribar i ho deman, però per a mi això seria
la clau, no esperar a Europa, som nosaltres que hem d’anar

endavant i crear un clúster d’empreses agroalimentàries, bàsic,
absolutament bàsic. 

Llei d’agricultura, parla de temes complementaris, miri, o
mirau, jo pens que l’agricultura en si mateixa ha de ser, ha de
poder generar un rendiment important. Si a un pagès li generen
activitats complementàries al final si treu més doblers amb les
complementàries es dedicarà a les complementàries i no farà
cereals ni farratge, eh? No, no, qui és que fa oli, qui és que fa
vi? Oli i vi donen rendibilitat, oli i vi donen rendibilitat i això és
el que hem de fomentar, que el pagès tengui aquesta rendibilitat
per si mateix.

El REB, bé, lamentar el silenci, Sr. Conseller vós
representau el Govern de les Illes Balears en aquest moment, en
aquesta comissió, som davant d’un incompliment legal, no he
sentit cap paraula sobre aquest tema.

Heu comentat que no sé què del transport i tal, escolti, som
davant d’una llei que és bàsica per a la nostra indústria
agroalimentària. Parlam d’Europa, a Europa tot és nebulosa,
però aquí tenim una llei, una llei que...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas, per favor.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. ... que s’hauria d’haver aprovat.

I acab, no veim un pla, no veim un full de ruta, però en
qualsevol cas, li tornam a estendre la mà amb la voluntat de
negociar un model econòmic, un nou model econòmic per a les
Illes Balears on el sector agroalimentari ha de ser estratègic, li
tornam a obrir la mà, li vàrem oferir la setmana passada a
aquesta comissió, ens varen dir que no, dimarts que ve tornarem
al Ple i insistirem perquè creim que és el millor per a tots
plegats, per a tots junts. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Pons té vostè cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Parlar de futur, Sr. Conseller, es veu que no saben que el futur,
desgraciadament, moltes vegades està condicionat pel passat,
però així i tot, Sr. Conseller, el Grup Popular vol manifestar tot
el seu suport a la seva gestió que, com he dit a la meva primera
intervenció, des de l’inici de la legislatura ha duit a terme la
seva conselleria per donar respostes i per donar alternatives a la
supressió de les quotes lleteres; una preocupació compartida pel
sector que s’ha traduït en una constant actuació davant el
Ministeri d’Agricultura i davant la Unió Europea per obtenir
solucions, per obtenir plans i per obtenir alternatives, i els
resultats són positius.
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Avui la nostra comunitat lidera el pagament de les ajudes de
la PAC i ha aconseguit incorporar 161 joves pagesos al sector
agrari de Balears i que enguany seran uns altres 59 professionals
els que faran possible el relleu generacional en el camp. 

El felicitam, Sr. Conseller, pel diàleg permanent amb les
organitzacions professionals del sector primari, per haver pagat
totes les ajudes, no els agrada que els ho diguem, però vostè les
ha hagudes de pagar, ells no les varen abonar. I per haver
aconseguit incrementar de 47 a 61 milions d’euros les ajudes
FEDER per al període 2015-2020 per a l’agricultura i la
ramaderia d’aquestes illes. També pel nou sistema de les
campanyes de sanejament ramader, s’ha posat en marxa una
aplicació informàtica per a una tramitació més àgil de les ajudes
comunitàries i per l’impuls a la primera llei agrària de Balears,
marc normatiu que, com ha dit vostè, té com a objectiu donar
facilitats als pagesos i mantenir el camp com a sector productiu
estratègic.

Lamentam, encara que no ens sorprèn, que l’oposició es
dediqui aquí a crear alarmisme, a crear confusió en lloc de
valorar totes aquestes bones mesures i resultats que aporten
confiança i ajuden als pagesos, uns pagesos amb qui vostè
manté fil directe i coincideixen en uns mateixos objectius i unes
prioritats d’actuació. 

Ho dic sincerament, perquè no podem entendre que avui el
Grup Socialista pretengui iniciar un debat sobre la supressió de
les quotes lleteres quan fa molts de mesos constitueix una de les
línies d’actuació que vostè, com a conseller, ha iniciat. Com
ningú tampoc no va entendre que varen forçar la seva
compareixença davant el Ple per al Pla de Desenvolupament
Rural Sostenible, ho ha anomenat concretament el Sr. Pons, i el
Partit Socialista va haver de reconèixer que Balears no s’ha
beneficiat d’aquest pla per l’incompliment continuat de
l’objectiu de dèficit en el qual va incórrer el Govern del pacte.
El Ministeri d’Hisenda els va advertir i per aquest motiu es va
negar a signar el conveni amb la nostra comunitat.

És el Grup Socialista qui hauria d’haver comparegut i donar
explicacions de la seva mala gestió que ha perjudicat el sector
agrícola ramader de les nostres illes, qui els escolta, qui escolta
les seves intervencions, sembla que no hagin governat mai, que
no tenguin cap responsabilitat de res.

Mirin, encara que no els agradi que se’ls digui, ha estat el
Partit Popular i el Sr. Company que seguiran fent feina a favor
del sector primari de Balears amb totes les accions de la
Conselleria d’Agricultura per donar viabilitat, millorar i
impulsar la producció lletera, accions que sense cap dubte
valora i dóna suport el nostre grup parlamentari. 

Per tant, Sr. Conseller, l’animam a mantenir el programa que
vostè lidera i a continuar totes les gestions que va començar el
mes de juny de 2011, perquè el Grup Socialista no pot venir a
donar lliçons a una persona com vostè que té un coneixement
exhaustiu de la realitat del camp d’aquestes illes. Lliçons, Sr.
Conseller, no n’hi poden donar cap ni una, quan vostè fa feina,
la fa bé i obté bons resultats. El futur del sector agrícola ramader
de Balears, Sr. Conseller, li ho reconeix i li ho agraeix, i com no
pot ser d’una altra manera el nostre grup el felicita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. I ja per tancar, en torn de contrarèplica,
Sr. Conseller té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, president. Abans no sé qui era que m’ha
demanat dels dos..., bé, el 90% dels ramaders tenen contracte
subscrit. No sé qui m’havia demanat això; dels 158 productors
que tenim, n’hi ha 146 que tenen contracte amb la indústria. Ho
dic perquè també se m’ha passat com a document per donar.

D’acord. Bé, a mi em sap greu si vostè, Sr. Pons, se’n va
preocupat; jo ni he volgut posar-li una cortina de fum davant, i
si considera que això és un poc massa gros per a mi, parlar de
política agrària comunitària, també em sap greu...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i algunes rialles)

Sí, la debilitat..., ara..., és que ara li anava dir que imagini’s
per a vostè, eh?, si és gros per a mi, perquè jo fa trenta anys que
en parl, d’això. 

Però no, no és que sigui gros per a mi, és que és gros, vostè
ho deia, Sr. Pons, és que és gros. És molt complicada, i jo
entenc que aquí també, bé, si venim a parlar de llet, clar, vostès
m’estan parlant de moltes altres..., o volen parlar d’altres coses
de la política agrària comunitària que complementen a un
determinat moment un subsector com aquest de la llet, això és
vera. Però, bé, sense cap dubte la reforma de la política agrària
comunitària, la mateixa política agrària comunitària és grossa.

A les conclusions dels experts vostè em deia que la llet...
No, miri, els experts diuen que la llet tendrà una pujada en el
preu a causa de la demanda mundial, que hi haurà més demanda
mundial, i per tant davant més demanda, encara que hi hagi més
producció, la demanda creixerà més que la producció i per tant
estirarà del preu. Jo li he de dir que, si em demana l’opinió
particular, jo també ho posaria..., ho agafaria amb pinces, però
és vera que es comenta això. 
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Clar, la política agrària comunitària, la reforma 2014-2020,
estableix un paquet, el paquet pressupostari per a tota la unió
europea; s’ha repartit, ja es va repartir entre els estats membres,
i després cada estat membre és el que fa una distribució interna;
potser Alemanya no ha decidit enviar doblers al sector de
vacum lacti, però Espanya sí. Per tant a nivell global no hi ha
ningú dins la Unió Europea que en aquests moments pugui dir
que el sector anirà per aquí o per allà, perquè per exemple a
Espanya i als altres països està passant el mateix, el repartiment
intern encara no està fet, no està fet el repartiment intern, és que
no està fet. Per tant a la llet no saben encara què hi haurà, i de
fet segons el comportament, fins i tot a Espanya, que sabem que
s’hi destinen ics milions d’euros, són un centenar de milions
d’euros al sector, hem de veure després si es repartiran en quota,
si es repartiran en vaques, etc. Per tant és mal de dir.

Què vull dir amb això? Clar, que transversalment s’estan
passant una sèrie de línies que fan que es puguin compensar
determinats aspectes al sector vacum lacti. Una altra és el de
muntanya dins la insularitat; és que a través del Pla de
desenvolupament rural també es prioritzen, en un determinat
moment, determinades línies d’ajudes, que fan que entrin més
doblers dins el compte d’explotació dels pagesos destinats al
vacum de lacti; i també per exemple, que això serà una cosa que
beneficiarà molt Balears, a l’oví, de l’ovella.

I això que continuï protegint els grans productors, jo és
que... també és vera que durant molts d’anys he llegit molts de
tòpics, moltíssims de tòpics, i procur combatre’ls sempre. He
llegit ara també un altre debat que tenguéreu aquí en el
Parlament dia 23 de maig del 2013, una intervenció del Sr.
Abril, que deia que, bé, el debat de tota la vida, que las grandes
multinacionales, i..., bé, el de sempre, perquè és vera que jo...,
el problema és que ja som un poc major i a més duc molts
d’anys dins el sector. És que és al revés!, és que amb les línies...
Miri, si qualcú surt perjudicat a dia d’avui amb la política
agrària comunitària són les grans, aquestes grans explotacions...
No, i amb la d’ara també, amb la nova més, encara, amb la nova
PAC surten més perjudicades, perquè la topen, és a dir, per
damunt dius: “A partir de 300.000 euros no cobraràs res; a partir
de 200.000, et llevam un percentatge”. Però és que amb les
línies de PDR, per exemple la línia de valor afegit, que és la que
es destina a les indústries agroalimentàries, supòs que vostè ho
ha confós, és a dir, no està prohibit donar ajudes, de fet les
indústries agroalimentàries en reben, d’ajudes, des de fa un pila
d’anys i en continuaran rebent; el que està prohibit és destinar
doblers al transport, això és al que la Unió Europea es va negar,
que aquí es pogués incloure això dins el REB. Però la indústria
agroalimentària d’avui, si ve una indústria agroalimentària, fa
una inversió a una bodega, a una tafona, a una fàbrica de farina,
fa una inversió de 20 milions d’euros, com a màxim li toquen
400.000 euros. Pot arribar a un 40%, un 40% de 20 serien 8; idò
no, vostè com a màxim s’endú 400.000 euros. Amb això què
fas? Estàs dient al més gros que tendrà molt menys percentatge
d’ajuda. Per tant això torna a ser una mica..., bé, una mica no,
torna a ser bastant fals.

I el sector està regulat des de fa trenta anys, però li vull
tornar a recordar, Sr. Pons, que el PSOE va prohibir les
transferències de quotes entre particulars, i això va fer molt de
mal, molt de mal als particulars. Què passava amb això? Durant
molts d’anys jo tenia una quota, me’n volia retirar perquè ja
havia tornat major o perquè no em donava, i la transferia a

vostè, a qui sigui. En un determinat moment... No, no, no,
perdoni, perquè aquí hi va haver gent que va començar amb una
quota l’any 84 i després va anar comprant quota, van anar
comprant quota. Parlam de quota, avui, no? Idò hem de saber...
Perquè, clar, també jo..., és vera que vostè em deia que hem de
parlar de futur; sí, però per parlar de futur hem de saber d’on
venim, perquè si no les conseqüències del futur són les que són.
I després també hi ha una altra cosa: el que no governa i ha
governat jo ho entenc, que s’estimi més parlar de futur. No, però
jo ho entenc, que s’estimi més parlar de futur; no!, jo ho entenc,
no vol parlar de passat. No, no dic vostè però el seu grup sí.
Vostè no hi era i jo he arribat un parell de bulls abans que vostè;
jo tampoc no hi era però m’estan recriminant cada dos per tres
que el meu govern l’any 2000 no sé què... D’acord. Estan
asseguts aquí, vostè és representant del seu grup i jo del meu, i
per tant dient... 

Escolti, és que varen prohibir les transferències i hi va haver
gent que va perdre molts de doblers, i ara les eliminaran... No,
això va ser el PSOE a Madrid, però, bé, ara les eliminaran i la
gent, escolti, allò que era un patrimoni es transformarà en no-
res, i això és fotut. Però ja es va prohibir, la transferència... Però
és que vostès varen ser els que varen aturar les transferències
entre particulars!, i no només feren això, vostès a més a més es
varen carregar els plans d’abandonament, perquè un pagès que
es volia retirar podia abandonar i donar-ho a la reserva nacional,
i Madrid feia un paquet i després ho repartia entre els joves
pagesos que s’incorporaven o entre els que en volien comprar,
les explotacions més petites, etc. Vostès, a Madrid, Elena
Espinosa va fer catacrac! No hi ha plans d’abandonament. 

És un dels problemes que això tan gros que diu vostè, una
part d’això tan gros de la PAC la duc encara dins el cap i dins
la memòria, i fa que pugui treure tot això sense llegir
pràcticament res, sinó només recordant tota la història, d’acord?

El full de ruta. El full de ruta està marcat. Jo el que no sé és
si som capaç de traslladar-los-ho. El full de ruta és la política
agrària comunitària, el full de ruta, amb les especificitats que
puguem fer aquí a Balears, que són les que ens deixen. La
política agrària comunitària ha marcat unes fites, i dins aqueixes
fites ens podem moure una mica. Des del seu grup també
històricament s’ha dit, des del PSM i tal: “És que volem una
política agrària pròpia”. Escolti, és que el que li deixen, a vostè,
per fer una política agrària pròpia són les ajudes d’estat. Les
ajudes d’estat fins a enguany, que han pujat a 15.000 euros per
explotació i any, cada tres anys, perdó, estaven a 3.000 euros
per explotació. Amb això fa molt mal fer una política agrària.
En tota la resta, perquè la mateixa política comunitària ho
prohibeix, no hi podíem entrar. Cada pic més, i d’això no sé si
n’han sentit parlar, de la renacionalització de les ajudes, és que
els estats membres puguin destinar més doblers dels seus a fer
més coses, però, a això, encara no hi hem arribat.
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I el debat està obert, i això sí que m’agrada, Sr. Pons, però
també li ho dic de veres, no ho dic de pardaleria, i que vostè em
digui que vendran més debats també li dic que tant de bo sigui
així, perquè si hi ha una cosa que m’agrada és parlar
d’agricultura i ramaderia en aquest parlament, i si alguna cosa
potser me’n puc dur quan no hi sigui és això, haver parlat
d’agricultura i ramaderia de veres en aquest parlament, de veres.
Per tant li ho agrairé. No, és que li estic agraït, a més, és que és
vera, i li ho dic de ver, no ho dic de pardaleria.

I per acabar un poquet amb la seva (...), li he de dir que el
Proagro en el 2010 i en el 2011 ja no hi era, eh?, i ens sap greu.
També li he de dir una cosa, Sr. Pons. El Proagro el va escriure
un senyor que està assegut su-aquí amb un senyor que està
assegut su-aquí deçà, que som jo, Jaume Olascoaga i jo, i el
Proalfa també. Per tant el coneixem, l’hem parit, i ens dol no
poder tenir en aquests moments el Proagro. També va tenir
efectes perversos el Proagro, eh?, va tenir efectes perversos, i és
que a vegades donant ajudes als pagesos les descompta la
indústria, eh?, i això és una cosa que també ens hem de fer
mirar, i amb les ajudes que nosaltres miram de fer arribar als
pagesos el que no volem és que sigui una ajuda indirecta perquè
la indústria se’n beneficiï. Què vol dir això?, que la indústria diu
“tu tanmateix tens el Proagro i per tant et pagaré 5 cèntims
menys”, i això ha passat, i aquest efecte, si tornam a fer coses
d’aquestes, l’hem de neutralitzar, perquè si donam una ajuda al
pagès, al de baix, al més dèbil de la cadena, ha de ser al pagès.
Per tant ho vàrem viure, això. En aquests moments el sector sap
perfectament, ho sap des que vàrem entrar, que el Proagro no
estaria damunt la taula; primer, perquè hem de veure la fórmula
legal per posar-hi una ajuda d’aqueixes, eh?, que també estava
agafada així, d’acord?

I acab ara amb el Grup MÉS. Bé, el que li he dit, parlarem
d’història, i ho entenc que un no vulgui parlar d’història, perquè
tots tenim passat, i supòs que si les coses canvien, depenent de
l’escenari un va canviat un poquet dins uns marges, però se n’ha
de parlar per entendre quin és el futur. 

I vostè em diu que no hem d’esperar, vostè em diu que no
hem d’esperar ningú. Escolti, és que les regles del joc legals no
ens deixen partir sense esperar, és a dir, jo avui no puc dir als
nostres pagesos: “no passeu pena, tendreu aqueixes ajudes de la
política agrària comunitària; des del 2014 al 2020 cobrareu tant
pels drets de pagament base”; no els ho puc dir, he d’esperar
que em diguin com acabarà i com seran totes aqueixes
negociacions, a les quals nosaltres participam.

I després l’I+D+I; és ver que és recurrent, també això. Jo sol
posar una comparança, i qualque vegada s’ha entès malament i
no ho faig amb cap mala intenció, però, escolti, el Barça i el
Madrid juguen la lliga que juguen, i nosaltres jugam la que ens
toca jugar, i per desgràcia a dia d’avui amb el Mallorqueta
passam pena; això és la nostra realitat. Nosaltres voler fer
segons quina investigació, i desenvolupament, i implementació
en temes agroalimentaris, què vol que li digui?, en alguns potser
sí, però en altres quasi li diria més que val més aprofitar-nos
dels que ho fan, d’acord?, perquè la resta és tirar els doblers a
la mar. Jo he viscut el tema dels clústers, i amb els clústers
passa com ha passat algunes vegades amb alguns sistemes
associatius, que envies doblers a l’associació corresponent i no
arriben als de baix. L’altre dia encara vaig participar a un acte
de cooperatives, una unió de cooperatives que hi ha hagut entre

una cooperativa d’aquí i una de Catalunya, i els vaig dir que el
més interessant de tot és que això serveixi perquè el rendiment
que puguin treure d’aqueixa unió arribi als de baixa, eh?, que no
es quedi a les estructures, i això ens passa massa vegades, i això
jo crec que hi ha hagut gent que ha viscut damunt el carro de
determinades estructures i hi ha continuat vivint. Són els que
estan en contacte moltes vegades, quasi sempre, amb els mitjans
de comunicació -i ho dic per experiència pròpia dels anys que
he estat enmig-, i són els que a vegades fan veure que el món
s’enfonsa perquè no els arriben després les ajudes que estaven
acostumats a rebre durant molts d’anys.

Del règim especial de les Illes Balears, això li dic que ja hi
estam fent feina. El document que tenim és base, i hi ha un grup
que hi està fent feina des de fa ja un parell de mesos. S’hagués
pogut..., perquè ve del 98, eh?, no record que s’hagi fet res des
del 98. Per tant la llei és del 98...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Retard, en duim. Jo crec recordar que... Bé, però això és
l’Estatut. Sí, això és vera; no, no, això és vera, que l’Estatut
d’Autonomia diu que són set anys, però el règim especial de les
Illes Balears va del 98, eh?, i ha quedat talment, està talment des
del 98. Sí, ja li ho dic jo, que encara l’estam repassant i de
forma intensa, i treballant per veure si som capaços de posar-hi
qualque cosa.

I en definitiva jo crec que amb això... Bé, he intentat, hem
parlat quasi quasi més de PAC que de llet. Jo esper que els
productors de llet es defensin, fa estona que s’estan defensant,
em consta que s’estan defensant així com poden, que ho passen
molt malament. Aquest cap de setmana encara, si no hi ha res de
nou, serem a Menorca a la fira d’Alaior, on podrem tornar a
veure un any més que, passant-ho molt malament, tenen
possiblement de mitja el nivell més alt d’Espanya en qualitat de
vaques, i això és gràcies a una feina que s’ha fet durant trenta
anys de millora genètica que ha donat els seus fruits. Tots els
jutges que vénen a qualsevol dels concursos que es fan aquí a
Balears se’n van dient quasi sempre el mateix, i quan he parlat
amb ells, gent que ve del nord d’Espanya, on el nivell és
altíssim, que les mitjanes que veuen i algunes de les vaques són
del millor que hi ha dins Espanya i dins Europa, i jo crec que
això és per estar agraït al sector.

En parlarem més, esper, en altres debats, i ja veu que jo no
fris molt, Sr. Pons, quan parlam d’agricultura em sol passar de
frenada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Només ens queda agrair la
presència del conseller i de l’equip que l’acompanya.

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