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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeix qualque

substitució?

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. PRESIDENT:

Cap altra substitució?

Compareixença del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, solAlicitada mitjançant els escrits RGE

núm. 4211/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per

tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern, i RGE núm. 4290/15, presentat per tres diputats

membres de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a

agricultura i pesca.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, la

compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca, solAlicitada mitjançant escrit RGE núm. 4211/15,

presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i RGE núm. 4290/15,

presentat per tres diputats membres de la Comissió

d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual solAliciten la compareixença del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a agricultura

i pesca.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat del Sr. Mateu Ginard,

director general d’Agricultura i Ramaderia; del Sr. Joan

Mercant, director general de Pesca i Medi Ambient; del Sr.

Josep Maria Ferrà, cap de gabinet del conseller i de la Sra.

Gloria Franquet, cap de premsa de la conselleria.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca per tal de fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tots. I em perdonaran els diputats que ja varen

assistir a la compareixença que vaig tenir ahir horabaixa,

perquè repetiré el principi. 

Primer de tot dir que és un honor assistir i donar

explicacions del que un vol fer i quan arriba a una casa nova,

el que ha de fer és presentar-se. Com bé ha dit, sóc Vicenç

Vidal Matas. Sóc llicenciat en ciències ambientals, especialista

en espais naturals protegits, tenc una especialitat en dret

urbanístic i ordenació del territori i una altra especialitat també

en temes de cooperació. He desenvolupat la meva carrera

política als ajuntaments d’Esporles, he colAlaborat en l’equip de

govern de l’Ajuntament d’Esporles durant els darrers deu anys

i els darrers vuit he estat regidor, dels quals tinent de batle uns

quants i responsable de les àrees de medi ambient i de

participació. També a nivell professional he estat consultor en

temes d’agricultura, en temes de medi ambient a nivell privat,

he estat tècnic de la Comissió Balear de Medi Ambient i també

he desenvolupat diferents tasques dins la conselleria que ara

mateix presidesc, he estat des de becari, membre de la

Comissió Balear de Medi Ambient, director general de

Biodiversitat i ara tenc l’honor, gràcies als acords pel canvi, de

ser conseller.

Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca. Conseller

que compareix a dues comissions diferents, però que ell no fa

aquesta divisió entre dues estructures, que el que vol és generar

les sinèrgies entre el sector agrari, el sector ambiental i el sector

de pesca perquè evidentment hi són. I aprofitar les sinèrgies, la

potència de tenir totes aquestes àrees per fer feina en conjunt.

Evidentment pareixerà senzill, ahir em varen dir que havia estat

generalista i evidentment avui és un dia d’aquests en què

exposam les línies de feina i línies generals.

Un principi bàsic de la nostra política és estar al costat, com

no pot ser d’altra manera, dels pagesos i del sector

agroalimentari. I què vol dir estar al costat? Això és allò que

intentaré explicar, l’objectiu bàsic és aquest, estar al costat del

pagès, al costat de l’empresa agroalimentària i al costat dels

pescadors. Intentaré avui amb aquestes línies i amb aquestes

paraules intentar explicar què vol dir això d’estar al costat. Ens

marcam un objectiu clar i crec que tots els consellers

d’Agricultura que hi ha hagut a la història d’aquesta comunitat

l’hem tengut i l’hem compartit i és que el sector agrari i el

sector pesquer tenguin més rendes, que els permetin viure

dignament, és a dir, la rendibilitat de les nostres explotacions,

del nostre sector pesquer, l’important, l’objectiu principal és la

rendibilitat. Si aconseguim aquest objectiu evidentment aquest

sector tendrà futur, el sector primari tendrà futur. Quan deim

dignitat, aquesta dignitat també s’aconseguirà evidentment

quan es valorin els nostres productes que són d’una gran

qualitat, mitjançant el seu preu. 

Evidentment el sector de l’agricultura incorpora uns 6.500

afiliats, va oscilAlant evidentment segons la temporada, però és

important transmetre aquest missatge a totes aquestes persones

que estan afiliades al sector primari. Aquest conseller farà feina

per aconseguir la rendibilitat de les nostres explotacions, la

rendibilitat del sector. 

I quan deim garantir el futur, estar al costat, deim estar al

costat de la incorporació dels joves, aquests joves que fan la

passa en aquest sector. Evidentment aquest sector, el sector

primari, no té futur si no hi incorporam joves. I, per tant, hem

de posar els mecanismes perquè aquests joves s'hi puguin

incorporar, puguin fer passes i puguin tenir un acompanyament

en aquest desenvolupament de la seva activitat. Evidentment

cal reconèixer el paper que dins el sector han jugat les dones.

Les dones han estat puntals a totes les explotacions agràries al

llarg de la històrica i cal fer feina per reconèixer aquest paper,

per posar-les allà on toca, allà on han de ser. A més,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504211
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504211
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504290
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evidentment si volem garantir el futur d’aquest sector, l’hem de

modernitzar, ens hem d’adaptar a les noves demandes dels

mercats, ens hem d’adaptar, hem de pensar i hem de millorar en

els nostres productes. 

Tenim uns productes, com dic, de qualitat, locals, propers.

Però evidentment ens hem d’adaptar i hem de fer feina per

tenir-ho més a prop de la gent. I quan dic això, també vull dir

diversificar els nostres productes. Per exemple, si em permeteu,

l’altre dia em presentaven un producte que era tomàtiga de

ramellet rallada amb unidosis. Evidentment a mon pare quan li

explicava que havia vist aquest producte, que en els

supermercats trobaria tomàtigues de ramellet dins un tros de

plàstic per a una persona que viu tota sola, flipava. Deia no, les

tomàtigues de ramellet són d’enfilalls, són així i han de ser així

tota la vida. Però evidentment aquest empresari que ha fet

aquest producte, s’ha adaptat a les noves necessitats del mercat.

És a dir, la gent com jo que arriba a les 8 del vespre a ca seva

després de fer feina tot el dia, que viu tot sol, tal vegada un

enfilall de tomàtigues li sobra i necessita una monodosi per

sortir endavant. Per tant, són amb coses així que el sector es va

adaptant.

De forma efectiva també, hem de gestionar els recursos

econòmics que hi ha darrera el sector agrari i darrera el sector

pesquer. Jo crec que malintencionadament i moltes vegades

s’acusa al sector de ser subvencionista, és a dir, de viure de

subvencions, de viure de rendes. Jo crec que perquè no s’entén

per què se volen emprar aquestes subvencions i quina finalitat

tenen. Jo crec que el sector agrari, el sector pesquer és ver que

tenen tota una política comuna europea darrera, tot un seguit de

fons, tot un seguit d’inversions, que és importantíssima que la

despleguem, que continuï endavant per transformar el sector,

perquè el sector pugui tirar endavant. Amb aquesta visió de

transformació s'han d'entendre aquestes subvencions.

Evidentment la Política Agrària Comuna marcada per Europa

implica uns 27 milions d’euros anuals, -si no, Biel em corregirà

si m’he equivocat-, damunt aquestes xifres aproximades. La

PAC més o manco enguany, les estimacions podrem dir que

seran sobre aquests 27 milions. Dir també, avançar com ja vaig

fer l’altre dia en el Parlament, que enguany hi haurà

l’avançament anticipat, com ja s’ha fet altres anys, que el

garantim per tranquilAlitzar el sector.

Evidentment també tenim un Pla de desenvolupament rural,

que ens marca les inversions en aquest període de 2014 a 2020.

Un pla que marca tot un seguit de línies bàsiques que ara hem

de desenvolupar i que significarà una inversió estimada d’uns

145 milions d’euros en aquesta terra per a aquest sector. Per

tant, una inversió que hem d’aprofitar per promocionar els

nostres productes, per transformar les nostres explotacions, per

incorporar joves, per fer la promoció dels nostres productes de

qualitat. És una gran oportunitat i un gran repte. Per tant,

aquests recursos és estratègic que els emprem com toca. A més,

a part de la política PAC i la política del PDR que són finançats

per la CAIB, Estat i per la Unió Europea, tenim les ajudes

OCM, que vénen marcades per mercat comú, que representen

a l’any uns 2,5 milions d’euros per al sector, i les que

directament marca l’Estat o la comunitat autònoma, que són

d’uns 3,5 milions. Per tant, hi ha uns recursos econòmics que

hem de menester i que són clau per transformar el sector i per

tirar endavant aquest sector.

Però evidentment aquests recursos econòmics lluiten contra

un dels grans desavantatges que té el nostre sector primari, la

insularitat. És ver que aquestes ajudes incorporen una gran

capacitat de transformació, però el handicap i l’avantatge a la

vegada de ser una illa, genera uns sobrecostos damunt el nostre

sector primari que són inassumibles. A diferència d’altres

comunitats com les Illes Canàries, que tenim un règim especial

diferenciat, no és el cas de les Illes Balears i, per tant, jugam

amb desavantatge davant d’altres competidors. Per tant, la

nostra oportunitat de competir és en qualitat i en identificació

del producte. Però evidentment com el meu antecessor,

seguirem reclamant la insularitat i, és més, la doble insularitat.

Hem d’entendre que altres illes com Menorca, com Eivissa i

Formentera, aquest factor de la insularitat es veu agreujat. 

A més, estar al costat dels agricultors que deia que és

l’objectiu clau de la nostra feina i és allò que volem fer,

significa intentar optimitzar els nostres recursos humans i els

nostres recursos econòmics perquè se sentin còmodes, perquè

la tramitació de tota aquesta paperassa els sigui fàcil, els sigui

àgil, els sigui amable. De vegades crec que és molt important,

per això per exemple FOGAIBA té una estructura en el

territori, perquè el pagès o l’empresari, la importància que

puguin tenir una atenció propera, per això hi ha les delegacions

comarcals, és una política que s’ha fet i que evidentment

continuarem. Evidentment també s’han de millorar coses, com

el registre de les explotacions agràries, tenir les dades, tenir la

informació com toca, ens ajudarà a fer una millor gestió i és un

dels reptes que evidentment hem d’afrontar. 

Quan dic estar al costat del pagès, quan dic que aquest és

l’objectiu, li volem donar formació. Hem d’apostar per la

formació i per la innovació, com deia això de les càpsules

unidosi. Evidentment en formació, en molts de camps i des de

moltes perspectives, hi haurà des de les entitats agràries que es

dediquen al sector que coneixen perfectament les seves

necessitats, és a dir, cursos per tema de fitosanitaris o cursos

d’agricultura ecològica. És a dir, hem de donar suport a

aquestes entitats agràries que fan aquesta formació, una

formació de qualitat que ha de seguir i hem de millorar. Però

evidentment, com deia, també aprofitarem les sinèrgies. Ara

mateix IBANAT farà uns tallers escola en tema d’agricultura

ecològica a les finques públiques de Menut, Binifaldó, Son

Real i Sa Granja, si la cosa va bé. Estam intentant aquesta

garantia juvenil, aquests programes de garantia juvenil que el

SOIB està dinamitzant. Evidentment ens hi posarem. Quan deia

combinar sinèrgies és això, evidentment estic emprant una

empresa adscrita històricament a la Conselleria de Medi

Ambient per fer un tema agrari i de formació, com dic, per

utilitzar tots els recursos que tenim.

La investigació és una cosa clau. En agricultura hem

d’innovar i vendrà per la investigació. Una investigació

aplicada al sector, per fer front als reptes que ara el sector ens

demana, per fer front als problemes concrets que tenim. És a

dir, no una ciència per fer ciència, una ciència aplicada al

sector. I per això volem que l’IRFAP (Institut de Recerca i

Formació Agrària i Pesquera) jugui un paper molt important

durant aquests quatre anys. Volem dignificar-lo i posar-lo al

nivell que es mereix i crear totes les sinèrgies amb totes les

altres entitats que es dediquen a investigació per ajuntar aquests

esforços. I evidentment, com deia, estar al costat significa



48 ECONOMIA / Núm. 4 / 1 d'octubre de 2015 

 

acompanyar. Quan aquests joves valents, emprenedors que

s'integren al sector agrari, que s’hi incorporen, els hem

d’acompanyar, els hem d’acompanyar en formació, els hem

d’acompanyar en investigació, els hem d’acompanyar en

innovació. I evidentment tot això no serveix de res si no

aconseguim vendre els nostres productes. L’objectiu, si

produïm, és vendre, produïm per com deia guanyar un salari

just i un salari digne. Per tant, hem d’impulsar les nostres

produccions. 

I com ho volem promoure? Evidentment marcant-nos una

fita i un objectiu de sobirania alimentària. Un me dirà, Vicenç

quin objectiu més llunyà que t’estàs marcant? Sí, ens hem de

marcar grans fites per fer petites passes cap aquest camí. Per

tant, hem de promoure el consum del nostre producte local. Ho

farem amb instruments tan vàlids com el catàleg d’aliments

tradicionals, les nostres denominacions d’origen, les nostres

marques de qualitat, tot allò que ens permeti identificar els

nostres productes i que la gent quan va comprar, sàpiga que

compra un producte de qualitat i d’aquí; i també explotant i

donant a conèixer les nostres varietats locals, és molt important.

Això és allò que ens fa diferents. No ens farà diferents un

cereal que es conrea arreu del món, un cereal transgènic. Ens

farà diferents uns cereals que només es trobin aquí, a les

varietats locals.

Podem afavorir i procurar la venda directa. Crec que és un

dels encerts de la Llei agrària, permetre la venda directa per

part dels pagesos. Escurçar aquest cicle de vendes, és a dir,

aquesta venda directa que fa que el valor afegit quedi en mans

del pagès, del petit productor. Crec que és un encert i crec que

hem de dinamitzar aquesta venda directa. Però també no hem

d’oblidar i hem de potenciar les agrupacions de productors i a

més, també hem de parlar amb les grans superfícies. Crec que

hem de treballar a diferents nivells, cada tipus de producció,

cada tipus d’explotació, ha d’anar orientada a un mercat

diferent. Per tant, hem de tenir clar on van orientats cada un i

com ho hem de fer. Evidentment la venda directa va dirigida a

un tipus d’explotacions i els requisits que te poden demanar una

gran superfície de producció són un altre tipus d’explotació.

Per tant, hem de fer feina amb totes elles.

Ja anam fent feina, aquest conseller s’ha reunit amb les

diferents cadenes de distribució, amb els diferents sectors

econòmics, per intentar colAlocar el nostre producte. Hem

demanat la colAlaboració al sector hoteler i al sector de la

restauració, menjadors d’escoles, ... Per tant, hem d’intentar

que els nostres clients potencials que vénen un temps aquí,

aprofitar-los per colAlocar els nostres productes perquè una

vegada els coneixem, seran sempre consumidors seus. 

I quan deim impulsar els nostres productes, també significa

garantir les infraestructures per poder produir. És una tragèdia

que quan es romp la cadena quan no s’arriben a unes masses

crítiques, un producte es deixi de produir perquè no hi ha les

infraestructures necessàries. Per exemple, si no tenim un

escorxador per a tema d’aus, evidentment el ramader deixarà de

produir aus. I això ens genera un problema. Per tant, aquestes

polítiques de finançament que teníem han d’anar adreçades a

fer estructures bàsiques, a garantir que tenguem el mínim

necessari. 

Evidentment posarem dos exemples, si voleu, de polítiques

sectorials. Ara mateix un dels sectors més vius o més

dinàmics..., perquè també de vegades amb les polítiques

agràries sempre volem rescatar aquell sector que està en crisi

estructural i que l’hem de transformar. Però jo crec que també

hem de fer una passa més, aquests sectors dinàmics els hem

d’ajudar a tirar endavant i els hem d’ajudar a eclosionar aquest

dinamisme que en aquest moment es dóna. És a dir, ara mateix

l’ametlla, com bé sabeu, té un preu molt favorable i el mercat

està disposat, hi ha una gran demanda que no podem satisfer

amb la nostra oferta. Per tant, estam adoptant un paquet de

mesures i pot ser l’exemple de com volem fer les coses amb

l’ametllerar. Si tenim un problema de tractament fitosanitari,

que hem de fer feina amb aquest tema. Hem de fomentar tal

vegada uns ametllerars que ens permet diferents línies de feina

a la vegada, amb regadiu, ecològic, integrat, ..., per tant, hem

de fer feina amb totes aquestes branques. Amb les

organitzacions de productors, agrupar-los, donar-los consells,

com comercialitzar. Per tant, ara mateix l’ametlla és una

oportunitat per desenvolupar tot un seguit de projectes en

aquesta línia de feina que marcam des del Govern.

Evidentment també hi ha altres exemples de petites

experiències que volem replicar, que ens han donat èxit. L’altre

dia m’explicaven com una associació de productors de me

ecològic s’havien posat d’acord amb una cadena hotelera per

produir me ecològic i distribuir-lo en aquella cadena hotelera.

Són exemples de sinèrgies, de colAlaboracions entre sectors que

hem de potenciar exemples que petites coses, petites cosetes

sumen, tot suma. És un sector molt divers. Hem de parlar de

projectes micro, com aquest tal vegada dels mens i hem de

parlar de projectes a gran escala. Tot ens ajuda a conservar el

nostre sector primari.

Evidentment també s’ha expressat la intenció de fer el Pla

estratègic de la patata, estic posant exemples concrets,

d’actuacions que estam duent a terme. Bàsicament allò que

pretén aquest pla és concentrar la saviesa existent a Sa Pobla

envers aquesta producció. No hem d’inventar la pólvora, però

potser hem de permetre que tots els actors se trobin a un lloc en

comú, dialoguin i expressin cap on volen anar. Creim que és

important perquè el coneixement adquirit, compartit ens pot

donar millor fruit.

Evidentment hem d’afavorir que el sector agrari ha de tenir

una sostenibilitat ambiental també. Hem de fomentar les

pràctiques agràries sostenibles. Les polítiques europees ens

marquen aquest camí i l’hem d’exigir. Ens donen un

finançament per fer aquesta reorientació damunt el nostre

sector agrari. Hem de promoure el nostre patrimoni, la

biodiversitat agrària que tenim no ha estat valorada de la seva

manera, l’hem de posar en el seu lloc. Tothom té clar que un

voltor és un emblema que hem de protegir, però la nostra

diversitat cultivada no l’hem tractada amb l’estima que crec que

es mereix. I crec que és un dels nostres reptes, cada dia estam

perdent varietats locals. Per tant, tenim una responsabilitat que

és conservar-les.

Evidentment seguirem fent feina en les línies de tancar el

cicle de l’aigua. Tenim les nostres depuradores que generen

una aigua que està tractada i que hem d’aprofitar, hem

d’aprofitar per als conreus. És a dir, un lloc amb sequera,
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sequeres estructurals, en un clima mediterrani com el nostre,

hem d’aprofitar tot aquest recurs i aquests béns escassos.

Per altra banda, evidentment volem revisar els aspectes de

la Llei agrària. És a dir, defensar que ha d’existir una llei

agrària. El sector mereix una llei agrària. Però evidentment tot

allò que suposi un risc per a aquest bé tan valorat com és el sòl

agrari, no ens ho podem permetre. 

I també m’agradaria deixar constància, en una expressió que

he emprat ja diverses vegades, és ver que els agricultors amb

aquesta idea, tal vegada que vénen de les polítiques europees,

que els hem de convertir amb els nostres jardiners. No, els

agricultors fan una feina per a un producte de qualitat. Però

evidentment la seva tasca té unes externalitats positives que

empren altres sectors econòmics. Evidentment ens donen uns

serveis ambientals, ens permeten lluitar contra el risc d’erosió,

conservació de biodiversitat, ens permeten evidentment crear

un mosaic paisatgístic, aquest mosaic paisatgístic ens permet

aturar els incendis de forma més senzilla. Evidentment que

l’agricultura és un valor afegit, però evidentment els pagesos

estan per produir, no estan per fer de jardiners.

Si em permeteu passaré al sector pesquer. Un sector que té

uns 672 pescadors ara mateix en actiu, en 16 confraries: 10 a

Mallorca, 3 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera. Tenim

258 embarcacions d’arts menors; 43 barques de bou i 16

d’altres tipologies, barques d’encerclament, correderes que fan

altres tipus d’activitats. Un sector petit, però estratègic, un

sector que hem de mimar i hem de cuidar. Per això hem tornat

recuperar la Direcció General de Pesca, perquè creim que el

sector pesquer ha de tenir un interlocutor el màxim proper

possible. Hem de defensar la professionalitat d’aquest sector.

Volem un sector professional, un sector dinàmic i viu. I el

mateix, hem de cercar la rendibilitat, però no ho hem de cercar

per incrementar l’esforç pesquer. La clau és a aconseguir preus,

amb el preu no estam incrementant l’esforç pesquer i això el

sector ho té clar i allò que hem de fer és acompanyar-lo. 

Hem de promocionar el nostre producte, com deia, de

qualitat i local, ho farem amb campanyes, amb l’educació i amb

certificació del producte, i tornam a ser a les mateixes: sempre

se’m diu i hem de fer, hem de recuperar els hàbits de consum

de producte fresc, evidentment la tipologia de vida d’avui en

dia ens du a no consumir aquest producte fresc, a cercar

maneres de fer més senzilles, més ràpides, més exprés. Per tant,

hem de lluitar com puguem per anar en contra d’aquesta

tendència.

Evidentment, el fons de pesca, el FEMP, ens durà en aquest

període 10 milions d’euros a les Illes Balears els quals seran

destinats a la pesca sostenible i a la formació del sector i

conservació dels nostres recursos pesquers.

Hem de facilitar l’aplicació de la nova política pesquera

comuna i evidentment és molt important en aquest sector la

formació, formació del sector nàutic i pesquer, hem de generar

mariners, els hem de tenir formats, la gent ha de fer feina amb

seguretat i això és una clau per a un èxit en aquest sector.

I evidentment també cercam rendes complementàries, com

en altres sectors creiem que la incorporació, mitjançant el

Decret de turisme-pesca, intentarem que els pescadors puguin

tenir una renda diferenciada, una renda complementària. Com

dic, l’important és aquesta línia tan prima que marca la

diferència entre activitat complementària i activitat principal;

és a dir, no hem de convertir els nostres pescadors en què

passegin turistes, però, evidentment, poden tenir un ingrés

extraordinari per aquesta via.

Com deia ahir, aquesta legislatura volem que sigui la

legislatura de la mar, volem que sigui la legislatura de protegir,

de mirar..., el nostre enfocament que tal vegada sempre hem

estat centrat més a la terra, i això, essent una illa, no pot ser.

Volem crear la nostra xarxa de reserves marines, una xarxa, un

conjunt amb uns criteris. Evidentment, ampliarem i

demanarem, el cas de Sóller, la Dragonera, ampliacions de les

existents, però l’important és que això es faci amb uns criteris,

hem de tenir una fotografia de quines reserves són necessàries;

les reserves tenen un objectiu, l’objectiu de generar l’efecte

reserva perquè assegurar els recursos pesquers i que els

pescadors puguin tenir un futur. Per tant, és una eina que ha

funcionat, ha funcionat bé i, en vista que té bons resultats, el

sector en demana més, però, evidentment, si no tenim un

seguiment del que passa no podem gestionar-ho. Hem d’apostar

pel seguiment de les reserves marines i la seva vigilància, sinó

els furtius ens desfan l’efecte, per tant hem d’aprofitar aquesta

tasca i evidentment amb totes les nostres possibilitats

econòmiques hi tirarem endavant.

Seguint amb la mar, ahir vàrem menció de l’ampliació del

Parc Nacional de Cabrera, evidentment parlant amb el sector,

amb la confraria de Sa Colònia, de Santanyí, de Portocolom i

amb la de Palma, que actualment en fan ús del parc, continuen

pescant dins el parc. Evidentment, dins l’ampliació haurem de

regular com es produeix aquesta pesca; a la de Sa Colònia de

Sant Jordi el 80% d’arts menors ara mateix tenen permís per

pescar dins el parc. Per tant, el problema de l’ampliació del

parc en el sector de la pesca no és l’ampliació del parc i

ambientalment el conflicte que tenim és amb els furtius,

ambientalment el sector professional al parc no li fa mal perquè

està regulat, qui li fa mal són els furtius.

I em permetran, ja sé que aquí estic convidat com a

conseller d’Agricultura, dins l’àmbit econòmic del sector

primari, però entenc que tota la resta de les meves àrees tenen

una gran influència econòmica, tenen evidentment un impacte

sobre la nostre economia; els nostres espais naturals protegits

han estat presentats al món com la nostra carta de presentació,

com un instrument de promoció turística, com a marca de la

casa, però, evidentment, no hem d’oblidar els objectius: la

conservació, l’educació i evidentment el desenvolupament

econòmic, però en aquest ordre, conservació, educació i

desenvolupament econòmic, sinó els banalitzam, els exposam

a una pressió si no els gestionam i per gestionar-los ens fan

falta mitjans i planificació.

Evidentment, un dels riscos que corre la nostra economia ve

vinculat a les grans catàstrofes que podem viure, Benirràs,

Morla, l’incendi d’Andratx, ens ensenyen que hem de viure

amb la cultura del foc el qual pot tenir un impacte sobre la

nostra economia en qualsevol moment i per tant hem d’estar

preparats. Enguany, ahir, vàrem finalitzar la campanya

d’incendis, a partir de dia 1 finalitza, amb cent hectàrees
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cremades, 73 incendis, la majoria provocats per negligències o

intencionats.

Per tant, hem de fer front a aquests reptes i també als reptes

que suposarà l’entrada de la biomassa com a una activitat

econòmica. Aquesta entrada d’una energia neta, una energia

renovable, provocarà uns canvis de paisatge als quals la nostra

societat s’ha d’acostumar.

I evidentment no hi ha activitat econòmica si no hi ha aigua,

l’aigua, com deia ahir, és vida, un bé escàs i molt apreciat i per

tant les nostres infraestructures, les depuradores, les

dessaladores, les xarxes, han de ser una preocupació perquè,

evidentment, el nostre sistema econòmic en penja.

I evidentment la gestió del residus. Aquest estiu hem tengut

un exemple de l’arribada massiva de residus a les nostres costes

de l’impacte que pot tenir sobre la nostra imatge turística, sobre

la nostra carta de presentació en el món, l’arribada massiva de

plàstics. És un exemple d’una cosa concreta, però és així, és a

dir, els temes ambientals poden crear-nos un decalatge a la

nostra economia. Per tant, l’estratègia és de futur, l’educació

ambiental és clau i la cooperació amb la conca mediterrània per

evitar aquest tipus de conflictes.

Ja per acabar, voldria remarcar també el paper que ha de

jugar la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, una

comissió on tots els projectes han de garantir l’impacte

ambiental d’aquests projectes. Per tant, facilitarem, agilitarem,

farem tot el possible perquè sigui més àgil, que no es

converteixi en un tap, però això sí, els projectes tendran sempre

un seguiment, uns rigorosos informadors tècnics.

I evidentment, una altra de les amenaces que ens preocupen

per a la nostra economia són les prospeccions, les prospeccions

que poden afectar greument si tiren endavant la nostra

economia, per tant aquest conseller es compromet a fer front

amb tots els seus mitjans jurídics i tècnics per oposar-nos a

aquests projectes.

Evidentment, tot això ho volem fer i ho volem encarar des

de la participació, ja des del primer moment hem convocat el

Consell Balear de l’Aigua, les juntes de seguiment dels parcs

naturals, les juntes de seguiment de les reserves, tots els

organismes de participació els posarem en marxa i continuarem

amb ells.

Per tant, creiem que és un pla de feina ambiciós, amb ganes,

amb un equip el qual avui m’acompanya, una part, un equip

que mescla experiència i joventut, però sobretot el nexe comú

de tots és que tenen moltes ganes de fer feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix la suspensió de 45

minuts, però si volen continuar la sessió... Continuem la sessió,

no?

(Remor de veus)

D’acord. Per tal de formular les preguntes, els diferents

grups parlamentaris..., el Sr. Conseller pot contestar totes les

preguntes o individualment.

Totes les preguntes. D’acord, idò, té la paraula el Grup

Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts, el Sr. Biel

Company. Gràcies.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, molt

benvingut i també saludar totes les persones del seu equip que

l’acompanyen avui.

Bé, no s’estranyarà si li dic que tot el que ha dit el conseller

és una cosa que està escrita des de fa molt temps, està molt

escrita, és a dir, la filosofia està molt escrita i després aquí el

que importa són els jugadors que un té: a veure si juguen com

toca i duen a terme la filosofia. No m’ha sorprès absolutament

res del que hem sentit, Sr. Conseller, m’hagués estranyat també,

m’ho hauria de fer mirar si m’hagués sorprès amb qualque

cosa; ho dic perquè el que ha comentat és un poquet un

seguidisme pràcticament total del que hi ha perquè crec que

estava ben fet i crec, precisament, que demostra la intelAligència

del conseller no tocar segons què.

I després també li faré un poc d’incidència en el que ha dit

de la Llei agrària, de tocar segons què, perquè crec que no ha

de perdre el conseller aqueixa intelAligència i aqueixa mesura,

perquè no hi ha res pitjor que una mona amb una escopeta,

perquè començar a tocar i dispara per tot, per tant crec que el

conseller serà importantíssim el seny que ha demostrat fins ara

que no el perdi i que el mantengui, perquè si no aquesta

escopeta pot disparar, és a dir, escopeta en mans de gent que no

sap de què va aquest sector i que parla molt alegrament de

determinades coses, segons quins temes toqui li pot acabar que

li caigui tota l’estructura, ho dic en relació amb la Llei agrària,

perquè l’han d’haver estudiada primer per saber què diu, el que

vol dir i no haver llegit determinats diaris i en base a això fer

tot un discurs polític, com fa qualque força política de les que

tenim dins el Parlament.

Ha parlat d’estar al costat dels pagesos, ens entendrem

sempre que això sigui així, conseller, de fet, en el meu cas

supòs que entendrà que especialment, és a dir, ha estat devora

els pagesos. I el que haurem d’aclarir és si hem d’estar devora

els pagesos de saló o devora els pagesos professionals, o

devora tots, però devora quins més. Igual que ens passarà quan

parlem dels pescadors, si hem d’estar devora els pescadors

professionals o devora els pescadors que no són professionals,

amb tota la problemàtica que això du i que està reflectida, i

crec que ben resolta, dins la Llei de pesca també.

Per tant, crec que us trobau amb dues lleis importantíssimes

per al sector, consensuades, molt consensuades, pràcticament

al cent per cent o quasi al cent per cent consensuades, i que no

convé perdre de vista això tampoc, conseller. És a dir, jo quan

veig en premsa que abans del 2016, perquè heu fet un pacte,

multipacte, heu de tenir determinades coses fetes, a mi em

preocupa i em preocupa, a més, digueu que ho canviareu sense

haver-ho consultat precisament amb el Consell Pesquer i amb

el Consell Agrari Interinsular, que és allà on crec que hi heu de
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ser, sobretot perquè hi ha gent d’altres competències o d’altres

partits polítics que no tendran les picades d’abella, aquí si

engronsen un abeller hi haurà abelles per tot i a qui picaran serà

a aquest conseller, no a altres. Per tant, crec això també ho heu

de tenir molt present de cara al tema polític, però sobretot de

cara al sector, perquè segons què es toqui es pot fer molt de mal

al sector, al sector primari, tant al sector agrari com al sector

pesquer.

Crec que parlar de rendes de sostenibilitat, teniu tota la raó

del món; és a dir, la manera de donar futur al sector és fer-lo

sostenible i la sostenibilitat, això ho va dir Franz Fritzler,

comissari europeu des de fa molts anys, va dir que “La

ecología se mantiene con economía”, en el moment que no hi

ha economia cau tota la resta, per tant és important. Ara, que

també és important que aquesta economia surti el més verda

possible, ja que parlam de sembrats i de verdor, no? En això

estarem també d’acord.

Hem de ser eficients, hem de fer promoció de productes.

Efectivament, hem de fer promoció de productes, però

conseller, com que jo és que hi duc trenta anys en això, i quan

vengueren al meu despatx ja havien vengut abans a un altre

despatx que tenia, on representava el sector, fareu un bon favor

al sector si sabeu porgar, perquè aquí tots us vendran a vendre

motos, des del pla estratègic de la patata fins que hem de fer

promoció del porc, efectivament. Però alerta, aquí hi ha gent

que viu d’estudis, des de fa molts anys, viu d’estudis que no

diuen absolutament res; moltes voltes a la sínia per acabar

marejats, però el sector cada pic pitjor, per tant és molt

important que destrieu el gra de la palla, perquè fareu també un

gran favor al sector. Alerta, perquè aquí vos compareixen, i jo

ja n’he vists un parell, vos compareixen al despatx la mateixa

gent de tota la vida, la que coneixem tots de tota la vida, i que

sabem perfectament què és el que cerquen i és doblers per

mantenir determinades estructures.

I heu donat en el clau, conseller, la manera de mantenir això

és fer rendibles les explotacions. Teniu entre mans dos grans

tipus d’explotacions: uns que són dins el mercat i poden

competir dins el mercat i uns altres que és molt complicat que

hi competeixen. Heu parlat de l’ametlla, en aquest moment

l’ametlla hi pot competir, però ha estat quinze anys que no ha

pogut competir, per tant... Aquí teniu una agricultura de mercat

que està lligada a determinats factors i una agricultura, que és

extensiva, que està lligada a paisatge i territori, i aquesta és la

que pateix més i aposta també té les ajudes europees: parlam

dels ametllers, parlam dels cereals, la qual cosa ocupa el 80%

del territori agrari i forestal. Per tant, aquí les grans coses crec

que el conseller no les ha de perdre de vista, després baixareu

a nivell de direcció general, ha de tenir tal vegada la vista un

poc més a prop i quan baixeu a nivell d’empreses públiques un

poc més a prop. Però el conseller ha de tenir aquesta visió

global, perquè si no li pot explotar tot.

Diversificar, modernitzar, adaptació del mercat,

subvencions per mantenir rendes, avançament de la paga, és

una altra història que en parlaré, competir en diferenciació i

qualitat, bla, bla, bla, bla, fa 25 anys que ho sent conseller,

d’acord? I n’hi ha que ho han fet en aquesta comunitat, amb les

mateixes eines, damunt la taula hi havia les mateixes eines i

n’hi ha que les han agafades, i tenim empreses capdavanteres

dins Europa. I això també jo crec que és el que us ha de mostrar

un poc el camí, aquí hi ha empreses tractores, aquí n’hi ha prou

a copiar, no importa inventar moltes coses moltes vegades.

Competir amb diferenciació i qualitat. Sense cap dubte.

I heu parlat d’un altre tema que són infraestructures; bé, tot

això ho trobareu dins la Llei agrària, conseller, hi és, tot això és

dins la Llei agrària, parla de tot això, parla de fer promoció,

parla de la biomassa de què heu parlat, parla de tota una part

forestal. Aquí, els nostres padrins tenien una manera de viure

també a través de la llenya, feien llenya per fer carbó, etcètera,

això ha caigut els darrers trenta anys, la Llei agrària ho torna

potenciar per fer biomassa. I aquesta energia verda té molts

avantatges sobre altres energies verdes, aquesta, a més, genera

mà d’obra, genera economia que es queda aquí, dins el nostre

territori.

De les rendes complementàries també n’heu parlat, la Llei

agrària en parla. De la dignificació del pagès no n’heu parlat,

però a nosaltres, que ens pica molt, els que venim de la pagesia,

també en parla, és important dignificar els pagesos, donar-los

la importància que realment tenen i jo sé que en això coincidim.

El tema de l’agroindústria, també, és a dir, quin problema

té l’agroindústria? Bé, idò que s’ha trobat amb moltíssimes

traves històricament, li posen moltes traves burocràtiques per

arribar a fer una tafona; sense tafona, conseller, no hi ha

oliveres; sense una bodega no hi ha vinyes; sense un magatzem

per transformar l’ametlla no hi ha ametllers. Per tant, és

important que estiguin molt enllaçats i a més donar-los les

màximes facilitats possibles, aquest és l’esperit també de la Llei

agrària.

I la venda directa, conseller, sense cap dubte. No és un

esperit de la Llei agrària, és un esperit de la Llei 19/95 de

Madrid, que ja parla de la venda directa a les explotacions i que

alguns aquí no sabien que existís i els va venir molt de nou.

Però la Llei agrària diu una cosa més important i és: potencia,

promociona que petits pagesos s’ajuntin per fer venda directa,

facin cooperatives de venda directa de petites explotacions. I

això és una cosa que sembla ser que a alguns dels seus socis,

fins i tot a gent del seu propi partit, els xoca; les explotacions

preferents han de tenir aquests avantatges, perquè no és el

mateix anar-te’n a la Serra de Tramuntana i poder comprar a un

petit pagès només el seu oli o que aquell petit pagès hagi pogut

fer una cooperativa amb pagesos d’Eivissa, de Menorca o des

Pla i puguin vendre determinats productes, val molt més la

pena, i a l’inrevés, els del Pla puguin vendre els de la

muntanya; és a dir, promocionar el cooperativisme.

Per tant, en aquest aspecte crec que teniu molta feina feta,

crec que tenc deu minuts i en podríem parlar molt més, però,

pel que he sentit, anau orientat, i jo crec que faríeu bé anar

alerta a no tenir qualque vorera que ens enganxàs. Si feis això,

us assegur que el sector estarà tranquil i pot créixer. Ara, si

començam a tenir determinats problemes i determinades

històries, més polítiques que de sector, tornarem fer molt de

mal al sector, i tots sabem d’on venim i el que ha costat tornar

posar tranquilAlitat, pau i seny dins el nostre sector.
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En temes de pesca el mateix, estic totalment d’acord que hi

ha temes que són fonamentals, el tema de les prospeccions

l’hem lluitat sempre, nosaltres l’hem lluitat moltíssim i pot

afectar moltíssim el sector pesquer, però el sector pesquer

també té una sèrie de problemes. N’hi ha algun que encalça el

sector pesquer perquè el vol enfonsar, és a dir que quan veu

una barca d’arrossegament la vol enfonsar i jo crec que en lloc

d’enfonsar-la, el que hem de fer és anar cada pic més a unes

millors pràctiques, més bones pràctiques de pesca. I el sector

pesquer hi està en això, el sector pesquer pensa en el seu futur.

Per tant, també ho heu dit, hi pensa i vol tenir unes pràctiques

sostenibles.

La xarxa de reserves és dins la Llei de pesca, és que dins la

Llei de pesca pràcticament ho trobareu quasi tot: tenim una

reserva que nosaltres la vàrem començar a treballar, que és la

reserva de Sóller, crec que aquesta reserva...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, ha exhaurit el temps.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... -acab, vaig acabant- ... aquesta reserva marina crec que

tothom o pràcticament ja està alineat, per tant li hauríeu

d’acabar de pegar una empenta i fer-la, el ministeri és qui pot

fer-la o no, però la teniu ben enfocada.

I per acabar, només dir que, conseller, abans de començar

a ampliar, ampliar i ampliar, heu de consolidar el que teniu: a

Cabrera fa més d’un mes que de cinc barques només en teniu

dues en actiu, d’acord? I no feis la vigilància que heu de fer. Si

hagués estat en el meu temps, ja us puc dir que un parell de

personatges d’allà ja ho haguessin enviat als mitjans de

comunicació. Ara no ho fan, però teniu només dues barques i

a més a qualcú que ha de fer vigilància no li va bé, perquè la

barca està descoberta i no pot sentir música els vespres. Feis

feina en això abans d’ampliar segons quines coses i segons amb

quina mesura. L’ampliació del Parc de Cabrera està tractada

dins el Patronat de Cabrera amb una ampliació correcta que

doni avantatges. Amb aquesta crec que no hem de tenir

problemes per posar-nos perquè nosaltres també hi fèiem feina.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula ara el Sr. Saura, pel

Grup Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, gràcies, Sr. Conseller, per les seves

explicacions i a tot l’equip que ha vingut avui.

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears pensam que hi ha

urgències molt importants en el sector de l’agricultura, vostè ha

fet menció de la Llei agrària, que farà d’aquí poc un any que es

va aprovar. Creiem que hem derogar immediatament alguns

articles els quals usurpen competències urbanístiques o de

monts i que més endavant podríem mirar de fer una reforma

integral de la pròpia llei, més que la derogació total, perquè

creiem que es va fer amb molt de consens.

Aquí s’ha de recordar el vot en contra dels partits de

l’oposició en aquell moment i fent una ullada a l’hemeroteca,

queda palesa la promesa tant del PSIB com de MÉS de la

modificació urgent de la llei tot d’una que hi hagués un nou

govern, de moltes lleis que tenien característiques molt

desreguladores i també de la Llei agrària, que té aspectes,

segons pensam, molt nocius, que no són directament

competència d’agricultura.

Pensam que aquesta agressió que suposen alguns articles de

la Llei agrària és contra el propi món agrari, contra la

supervivència de les activitats agrícoles, per la desregulació que

suposa i per la conversió en activitats turístiques, aquells usos

propis del món agrari que es pretén preservar i fomentar.

Aquesta llei va fer que es pogués canviar l’ús de les

edificacions agràries en funció de diversos paràmetres, i les

anteriors a 1999 serien considerades automàticament legals,

independentment del nivell de protecció del sòl. Es va

modificar a la baixa la protecció territorial, que defineix la

matriu de sòl rústic en sòl rústic protegit, i es va establir la

parcelAla mínima per a edificacions de nova planta, entre

d’altres coses. 

A Podem pensam que aquesta llei promou la desregulació

absoluta en competències que no li són pròpies. És el cas de tot

el que està relacionat amb monts, superfície forestal i demés.

Pensam que la filosofia que impregna la regulació corresponent

en matèria de monts, és la del laissez faire, és a dir, que

aplicant l’esperit neoliberal de la directiva Bolkenstein tothom

té dret a fer el que vulgui un cop s’ha presentat la declaració

responsable; no és cap broma: basta amb la presentació de la

declaració responsable per part del propietari o del representant

d’una explotació agrària per talar un nombre d’arbres

equivalent a 80 alzines a l’any sense cap tipus d’autorització

administrativa. Tenim també l’article 62.2, que diu que

l’aprofitament forestal de productes fusters i llenyosos per a ús

domèstic és el que té lloc dins l’explotació agrària sempre que

la quantitat sigui inferior a 10 metres o 20 esteris de llenya

anuals. Clar, qui controlarà que aquesta llenya no es posa a la

venda i no se superen les quantitats mínimes? Per això pensam

que és necessari fer una revisió de la llei.

Podríem analitzar un per un els articles que no són propis de

l’activitat agrària i veuríem més aberracions que només poden

acontentar grans propietaris i que no apliquen la concepció de

bé comú que suposen els espais naturals, sinó que cerquen un

benefici ràpid sense tenir en compte les repercussions

ambientals de certes actuacions emparades per la llei que estan

succeint. Ara mateix, com hem dit, s’estan tramitant tot tipus de

declaracions responsables i solAlicituds, i per això hauríem de

mirar de canviar això.

Al marge de la urgència per modificar la llei, cosa que

segurament pensam que s’aconseguiria amb un ample consens,

i per totes les raons abans esmentades, s’hauria de plantejar la

possibilitat de decretar una moratòria per a noves construccions

o legalitzacions d’edificacions en sòl rústic.
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A més de les coses urgents hi ha coses importants, i al

nostre grup parlamentari pensam que a llarg termini hem de dur

a terme no només actuacions puntuals pel que fa al camp sinó

una reforma agrària integral i que des de baix involucri tot el

sector; volíem saber què pensa d’això el Sr. Conseller. Ha

parlat d’associacions de productors i de cooperatives i volíem

saber si té a bé considerar aquests suggeriments que

promoguin, com vostè ha dit, l’agricultura ecològica i

l’associacionisme entre els diferents agricultors de les diferents

illes. Hem de mirar, per altra banda, com es deixen

subvencions, si han de ser per hectàrees o per la producció que

es fa, i promoure més el cultiu ecològic, potser potenciant i

donant més ajudes al cultiu ecològic i penalitzant un poc els

que són de caràcter intensiu.

Per altra banda vostè ha parlat de depuradores, i volíem

saber quins plans pensen posar en funcionament per al terciari

de les depuradores del regs dels camps que ja estan fetes.

Volíem saber, també, ja que ha parlat de sobirania alimentària,

si hi ha algun pla en contra dels cultius transgènics i per

potenciar les varietat locals, i si es té pensat d’alguna manera

fer un banc de llavors. 

Pel que fa al camp, però en aquest sentit en la branca

laboral del tema, ens preocupen molt les condicions laborals de

la classe treballadora del camp, que sabem de casos en què es

cobra per sota de les hores que estan prestant i que alguns

cobren 2 o 3 euros l’hora sense contracte, i volíem saber si es

tenen plans d’actuació conjunta amb el conseller de Treball per

combatre aquesta situació d’explotació laboral. 

Quant a pesca, sabem que s’està fent un esforç a la

conselleria perquè es compleixi la llei, però des dels moviments

socials ecologistes ens diuen que no s’està complint la

legislació, perquè no estan establerts els termes on es pot

pescar i on no es pot pescar, i sí que sabem que l’Institut

d’Investigacions Científiques sap quines són les zones

prohibides i estan cartografiades, però potser els pescadors no

ho sàpiguen; volíem saber com s’ha pensat afrontar aquesta

situació perquè a les zones no permeses no es pugui pescar,

sobretot amb pesca d’arrossegament. Per altra banda ens ha

arribat des dels moviments socials ecologistes, també, que el

límit de la potència dels vaixells de pesca d’arrossegament

hauria de ser de 500 cavalls, però molts d’ells ens diuen que

arriben a 800 i 1.200, per la cosa la potència mitjana puja a

vegades a més de 600 cavalls de potència; sabem que l’Institut

Espanyol d’Oceanografia té un cens i una estimació de les

quaranta embarcacions de les Illes Balears, i que per tant

podríem accedir a aquesta informació; a veure si el conseller té

algun pla respecte d’això.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula ara el Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, el Sr. Antoni Reus, deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Conseller.

Coincidim, també, com el Sr. Company, amb gran part, amb

tota la seva intervenció. Evidentment aquí el sector agrari i el

sector primari en general és prou antic com perquè ara haguem

d’inventar res nou, no? Sí que li vull donar l’enhorabona per la

iniciativa que han tengut des de la conselleria en el tema de les

prospeccions, és a dir, crec que és cert que el Govern balear

sempre almanco s’ha manifestat en contra, però crec que

aquesta campanya que s’està fent i aquesta feina que s’està fent

coordinant amb la Comissió Balear de Medi Ambient i amb la

notícia que va sortir sobre protegir les rutes dels cetacis, crec

que s’estan emprant d’una vegada ja tots els mecanisme que té

a disposició el Govern, i crec que és el camí a seguir perquè és

un tema amb el qual ens jugam molt, i hem d’emprar totes les

armes que tenguem i tota la munició que tenguem.

Parlava en un moment determinat sobre el tema de...,

evidentment no de considerar els agricultors els jardiners de

Mallorca, però sí aquestes externalitats positives que

produeixen i aquest mosaic paisatgístic, i jo li he de mostrar la

preocupació que notam en certs llocs de Mallorca amb el tema

dels ametllers; el tema dels ametllers evidentment és un cultiu

antic i és un cultiu que els darrers anys s’ha vist bastant afectat

per malalties, supòs que per motius diversos; hi ha bastant

preocupació en aquest tema per l’efecte que això pot produir en

un cultiu que crec que és molt apreciat paisatgísticament a

determinades zones, a part, evidentment, de ser un cultiu que

darrerament s’ha revalorat bastant el producte i que té futur.

També li vull demanar -ja ho ha fet el company de Podem-

sobre el tema dels transgènics, a veure la conselleria de quines

dades disposa ara mateix de quins cultius hi podria haver i

quines actuacions es podrien fer sobre aquestes produccions,

perquè realment és un tema crec que preocupant els efectes que

puguin tenir sobre la salut humana.

Ha parlat de reserves marines. Evidentment l’instam que si

el problema són els furtius s’haurà d’incrementar la vigilància,

evidentment; sabem que els recursos de què disposa són pocs.

Respecte de la Llei agrària, evidentment la Llei agrària té

moltes coses positives, però en certa manera la Llei agrària va

venir a convertir-se en certes disposicions en una espècie de llei

urbanística de sòl rústic, també, vull dir que va ser una constant

també en aquesta darrera legislatura que hi havia lleis que es

ficaven en aspectes que potser no pertocaven. Ja teníem una llei

del sòl que no va entrar en el sòl rústic però sí que permetia

legalitzacions d’obres fetes amb infraccions ja prescrites; tenim

una llei de turisme que va començar a exonerar paràmetres, fins

i tot fixats a les mateixes normes urbanístiques dels ajuntaments

i que fins i tot permetia que quan hi havia obres dissenyades per

arquitectes que es considerassin de prestigi es podien fins i tot

exonerar més paràmetres i ampliar fins a un 40% l’ocupació. I

la Llei del sòl rústic, la llei -perdó, fins i tot el meu

subconscient ja em traeix- la Llei agrària fins i tot va entrar en

el tema també de permetre legalitzar automàticament les

construccions anteriors a l’any 91 i també entrà en temes de

regulació més turística.

Aquests són els aspectes que crec que s’han de corregir i

que estan en els acords que han pres les forces que donen

suport al Govern; aquest són els aspectes, evidentment no els

aspectes que creim que es va fer una feina important de

consensuar amb el sector i de regular molts d’aspectes
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d’agricultura, com els que ha nomenat l’exconseller, el tema de

la venda directa i altres qüestions, però sí que a aquests temes

més urbanístics creim que se’ls ha de donar un tractament

generalitzat juntament amb la Llei turística, amb la Llei del sòl,

i fer una regulació integrada.

I res, per part meva... Sí, una qüestió, el tema..., és un tema

bastant concret, però m’agradaria saber respecte de la venda

directa en aquest cas dels pescadors. La venda directa dels

pescadors crec que en els diferents ports està admesa, però no

sé exactament si és un problema d’Agricultura o si és un

problema de concessions de la llonja de Palma o això, que em

pareix que al moll de Palma concretament no es permet, i

m’agradaria aclarir aquesta qüestió.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara té la paraula el Grup El Pi,

que no hi és. Idò té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara m’ha agafat per sorpresa.

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, benvinguts vostè i tot el

seu equip.

Jo realment he de dir que amb les línies que ha exposat, més

que jo el meu grup parlamentari, hi estem totalment d’acord;

veig que hi ha una unanimitat, no? És a dir, estem totalment

d’acord que el nostre producte ha de competir en qualitat, però

per a açò nosaltres creiem que perquè sigui, diguem, rendible

i perquè sigui possible aquesta competició, vostè ha parlat molt

de la venda directa, em sembla molt bé; vostè sap que a

Menorca a més a més tenim una indústria alimentària, doncs

bé, que és un dels puntals de la nostra indústria, que a la vegada

sap que és una de les nostres joies de la corona, perquè, bé, és

un dels elements que encara ens permet tenir la nostra

economia mínimament diversificada, i per tant és un tema que

ens preocupa molt, la complementarietat entre el sector primari

i el sector secundari, i per tant també de la innovació. 

És a dir, aquí jo el que li demanaria és sobretot que al seu

equip tinguin molt clar aquest treball amb la Conselleria

d’Indústria i la Conselleria d’Innovació, i aquí agafo un

concepte que a vegades, bé, com ja fa molts d’anys que

s’utilitza sembla una mica passat de moda, però amb diverses

formes ara es parla més de l’especialització intelAligent del

territori, antigament es parlava més de la clusterització, que

és..., és a dir, perquè tot aquest univers de petits productors o

industrials, que cadascú està buscant les formes d’aconseguir

més rendibilitat, remin en la mateixa direcció i puguin

aconseguir resultats positius en la cadena de valor és

fonamental poder-los posar d’acord, i aquí el paper del

Govern..., és a dir, crec que és el seu paper, sobretot, és a dir,

ser capaç de posar... Clar, jo pens molt en la dimensió illa de

Menorca, que és l’espai idoni per produir aquesta

clusterització, igual que supòs que a Mallorca seria més a nivell

comarcal, però aconseguir que tots els agents que participen en

la cadena de producció d’un producte manufacturat però que té

el seu inici en un producte agropecuari, doncs aconseguir que

trobin les sinèrgies, que treballin plegats, que es complementin.

Vostè m’ha semblat que estava preocupat quan parlava de

les infraestructures bàsiques, deia que, clar, si no hi ha

determinada infraestructura no pot funcionar determinat

producte; aquí senzillament, com que vostè ha mostrat aquesta

preocupació, m’agradaria saber si tenen ja detectades algunes

mancances en aquestes infraestructures bàsiques, i com les

pensen resoldre.

Respecte de la revisió de la Llei agrària, també crec que hi

ha un acord ampli en la majoria parlamentària, està reflectit en

els acords de govern; nosaltres evidentment no estem d’acord,

com ja es pot imaginar, que s’aprofiti la Llei agrària per

desregular l’edificació en sòl rústic. És un tema que ens

preocupa, creiem que el paisatge és un element fonamental.

També per altra banda creiem que, com diu molt bé vostè i en

això veim que també doncs estem d’acord tots, que els pagesos

han de poder obtenir rendes complementàries que permetin que

la seva activitat sigui sostenible; per açò..., és a dir..., en açò sí

que demanem, diguem, coordinació també amb la modificació

de la Llei turística que s’ha de dur a terme, perquè sí que

creiem que sense donar carta blanca en l’edificació en sòl rústic

hem de trobar la manera perquè per exemple les explotacions

agrícoles puguin obtenir rendes addicionals vinculades a

l’activitat d’allotjament.

I per últim li volia fer una pregunta molt concreta. Vostè

sap que a Menorca la ramaderia és molt important, i

concretament el sector de la llet, que també té moltes

implicacions en el sector industrial, i en aquests moments els

pagesos estan molt preocupats per les ajudes que han sortit del

ministeri al sector lleter perquè tenen por que per les

condicions moltes explotacions no hi puguin accedir. Volem

saber si han detectat aquest problema i si han calculat quantes

explotacions lleteres podrien quedar fora d’aquestes ajudes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari Mixt, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Sr. Conseller i tot el seu equip,

benvinguts i molta sort, també. 

Si hi ha una cosa avui en dia, em pareix, generalment

reconeguda és el caràcter transversal de l’agricultura. A

vegades l’agricultura s’agafa només com una activitat, i en

canvi és indiscutible que afecta molts de camps, evidentment el

de la producció agrícola, però també el del paisatge, el del medi

ambient, i evidentment també el turisme, el turisme ni que sigui

per l’efecte que produeix un camps llaurat, cuidat i net, que són

coses no necessàriament coincidents, a vegades. Josep Pla deia

que no hi ha res més bell que un camp cultivat. Hi ha molta

gent a qui agrada la naturalesa salvatge, està molt bé, però la

naturalesa salvatge, fins i tot en el cas dels boscos, té

evidentment també els seus problemes i no fa falta que parlem
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d’incendis i tot això. Per tant l’agricultura en aquest sentit fa

una funció realment cultural, i també patrimonial, per

descomptat, que és important que es pugui efectivament

preservar.

Tothom està d’acord també, crec, que el teixit agrari

justament és un teixit que s’ha com a..., si no romput s’ha com

a malmès, i per tant és necessari tornar-lo a arreglar. Hem

parlat dels problemes, el de la insularitat o la doble insularitat,

i dels sobrecostos que això genera, en fi, en el procés de

producció i d’exportació o d’importació, també, de productes

en aquest terreny. En aquest sentit la importància de mantenir

les ajudes europees, que és una cosa fonamental i que generen,

forcen l’administració de l’Estat i la nostra administració,

l’autonòmica, també, a invertir, si no vaig errat, en un terç més

o menys equilibrat. Clar, també no sé si ens podem preguntar,

si és factible de fer-ho, si mai arribarem a una sostenibilitat,

aquí, és a dir, a ser autosuficients sense ajudes. De moment les

ajudes estan previstes, si no vaig errat, a la PAC fins a l’any

2020, però també m’agradaria saber si hi ha un procés, per dir-

ho així, de creixement de sostenibilitat en la producció i de

decreixement d’ajudes o com estar previst en aquest cas.

En tot cas, nosaltres estam a favor de la continuïtat, com ha

dit abans, crec que amb raó, el Sr. Company, és a dir, és bo,

justament el conseller ens ha situat la conservació com a primer

element, idò aquest és un element de conservació, si hi ha una

cosa que està mínimament ben feta, que s’ha fet amb l’acord

del sector i també amb l’acord diguem en general parlamentari,

l’important és poder-la continuar, millorar el que s’hagi de

millorar i canviar si hi ha qualque cosa que no funciona, però,

en tot cas, aquesta continuïtat també ens sembla important.

Igual que ens sembla molt important l’aspecte vinculat amb

la innovació, és a dir, les possibilitats realment que tenim avui

dia, no ens enganyem, si tenim olis i vins excelAlents en aquest

moment aquí és evidentment pel clima, però perquè hi ha hagut

gent que ha tengut coneixements per aplicar a aquest clima i a

aquestes condicions diguem que té aquesta terra, uns

determinats estudis que han fet després que aquests vins i

aquests olis tenguin el valor que tenen. Ens preocupa molt

l’exportació de tot això.

I una cosa a la qual el conseller s’ha referit, que és la idea

de marca, la idea de marca aplicada als productes agraris que

pot anar vinculada evidentment a la idea de marca aplicada en

general al turisme, també, però que, en tot cas, hauríem, crec,

de cuidar i de promoure.

Bé, una altra cosa que ens preocupa és, per qüestions en

aquest cas ja de salut i més mediambientals, la qüestió del reg

amb aigües depurades dels cultius.

I quant a agricultura no hi ha res més. Quant a pesca hi ha,

per exemple, ha parlat dels furtius abans, m’agradaria saber si

realment, més enllà, la dificultat és òbvia, de separar a la mar

el correcte o per dir-ho així el declarat i que acompleix la

normativa i allò que és furtiu, però és evident que en els

restaurants, a les llotges per ventura és més bo de fer, però als

restaurants també es podrien probablement implantar mesures,

no sé si existeixen, de control sobre aquesta competència

deslleial.

I això és tot el que volia comentar-li. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Elena

Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, gràcies, conseller i a tot l’equip per venir i per escoltar-

nos amb paciència, perquè diem més o menys tots el mateix,

soc la darrera i em reiteraré en quasi tot, perdoni’m però em

toca el torn.

Bé, ja ho han dit tots, la importància estratègica que

atribuïm a aquests sectors no es correspon amb la seva

productivitat: els costos d’insularitat, no tenim un REB nou,

això ja ho sabem, ja suposo que..., a veure si aquests quatre

anys aconseguim que l’Estat espanyol ens entengui i ja ens ho

reconegui.

Una cosa que també ha comentat vostè conseller i tots els

grups és fer incís en la professionalització del sector, la

modernització, la innovació, crec que és molt important que els

mateixos pagesos prenguin consciència d’aquestes mancances

i per això crec que l’administració hi juga un paper

superimportant de tutorització i de ser al seu costat per

emprendre noves mesures, noves tècniques, bé, tot el que té a

veure amb la innovació.

El relleu generacional, ja ho ha comentat, és important que

els joves continuïn, que tenguin ganes de ser-hi, per això també

són molt importants les condicions de vida i les condicions

laborals i l’administració hi ha de ser al costat, ja ho ha dic, o

sigui que estic tranquilAla, estem tranquils.

Quant a la Llei agrària, diu el Sr. Company que es va

aprovar amb consens, alguns punts sí, segur, i reconeixem el

seu valor, però jo no sé..., jo dec parlar amb pagesos diferents

o amb organitzacions diferents de les que parla vostè, però a mi

els pagesos de Menorca, Unió de Pagesos, jo tampoc no li

arribo, segurament, en coneixements, ni a la sola de les sabates,

Sr. Company i al Sr. Conseller, però visc al camp, hi ha cultius

a casa meva, hi ha pagesos, hi ha vaques, hi ha de tot i tinc prou

contacte amb tot aquest sector i em diuen que la Llei agrària

per a algunes coses va anar bé, però per a d’altres no es va tenir

en compte la seva manera de pensar i el que ells produïen, el

producte de la seva feina. Es va anar cap a la plusvàlua

econòmica i urbanística i en canvi no es va valorar el producte

i, tot i que -no s’enfadi, parlem amb gent diferent segurament-,

tot i que nosaltres valorem el turisme rural i per suposat el

suportem i volem que millori i em sembla súper bé, creiem que

és molt important tenir en compte els pagesos perquè són els

que mantenen, com ha dit tothom i reconeixem tots, el paisatge,

i el paisatge és el que compren els turistes. Això crec que aquí

hi ha qualque punt que se’ns escapa a un dels dos.

Una altra proposta que té, que, bé, també ha sortit és que té

els plans específics, estratègics per als productes propis nostres

de la nostra terra, vostè ha parlat de la patata, ha parlat de

l’ametlla, de la carxofa a Menorca, l’albergínia, la vaca

vermella de Menorca, el porc negre de Mallorca, el peix, del
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sector ramader, tots aquests productes, a veure si d’una vegada,

ja sé que fa molts anys que s’intenta, però a veure si aquests

quatre anys ho aconseguim, creure’ns realment tot el producte

que tenim i saber-lo exportar i saber-lo comercialitzar, i fins i

tot aquí en això m’ha agradat molt del contacte que ha tingut ja

amb hotelers i amb grans superfícies, ja hi ha supermercats que

tenen apartats propis per a aquests productes i tenen bons

resultats, estan contents els empresaris. I els hotelers, fins i tot

amb el tot inclòs es podria arribar a acords amb tenir una..., no

sé si vostè ha parlat ja amb aquesta gent, ara m’ho dirà, però

també poden estar disposats, i tota la part d’agricultura

ecològica és qualque cosa que als turistes, fins i tot els del tot

inclòs, també poden comprar.

L’anterior Govern, crec que és una cosa que se li ha de

reconèixer, el que va fer molt bé és una línia d’ajudes als

ajuntaments per incentivar, mitjançant fires, mercats, els

ajuntaments. Els ajuntaments tenien una partida a través del

consell insular que ens donava uns diners per incentivar el

producte local, el producte propi nostre, venien..., parlàvem

amb els pagesos i ells venien als nostres pobles a vendre els

seus productes, els ajuntaments fèiem unes excepcions, no se’ls

cobrava res i ells podien ensenyar i mostrar el seu producte i la

gent era una manera de dinamització comercial dels pobles i

econòmica i també cultural. No sé si vostè ho té present.

També ha parlat de..., bé, del sector lleter ja li han

preguntat, a Menorca és molt important, l’altre dia sentíem la

ministra Tejerina dir que 300 euros per vaca no sé si..., no?

No? Bé, ja ens ho explicaran ara.

Després també, amb les condicions laborals de la dona a

veure com està la qüestió de la cotitularitat de les explotacions

agrícoles, perquè les dones, que sabem que treballen tant com

els homes, puguin cobrar les prestacions amb igualtat. Com

tenim aquest tema?

I finalment, quant a la pesca, bé, la nostra preocupació pel

manteniment dels fons marins, de les reserves, si té previst fer-

ne més o continuar amb les que ja hi ha.

I bé, res més, crec que no em deixo res. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Ara té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sí, moltes gràcies. Bé, començaré per passes i per pams i

em disculparan si en aquest torn em deix qualque cosa per

respondre, com que som novell en el torn de rèplica després els

acab de contestar.

Sr. Company, la meva família, vull dir el meu padrí es

dedicava a recollir llenya, el meu padrí per part de mare era

l’amo de S’Arbossar, es dedicaven a fer oliva, complementaven

les seves rendes amb ovelles, tota una història que podria anar

explicant com el meu padrí anava vivint del camps, va anar

canviant de finques, va ser a Marratxí, a Santa Maria, després

va acabar a Banyalbufar; a Esporles, depèn de a qui ho demani,

soc el fill de n’Anita de S’Arbossar o de Bunyola o de Santa

Maria, depèn de la finca d’on venia. El meu padrí, per part de

pare es dedicava a fer llenya, el meu padrí per part de pare...,

si m’ho permeten els explicaré aquesta anècdota, va començar

que transportava la llenya amb carro, mon pare... transportaven

carbó o transportaven llenya i varen començar, com a activitat

complementària, quan hi va haver el bum, amb els carros, i

varen comprar un camionet, la cosa anava bé, es varen anar

animant i varen començar a fer com a activitat complementària:

escolta, farem qualque transport de material de construcció i

anirem fent. Aquest anirem fent, com a una activitat

complementària, que en aquell moment era complementar un

pic per setmana, començam amb un viatge, en lloc de dur la

llenya, començam amb un viatge de material de transport,

doncs miri, l’activitat va anar cap on va anar i evidentment al

cap d’un parell d’anys varen deixar de transportar i recollir

garroves, varen deixar de transportar i fer oli i es varen dedicar

al món de la construcció, una activitat complementària que,

evidentment, dins la meva família ara fa que jo no tengui

interessos en el sector agrari. Vull dir, venc del sector agrari, la

meva família, però jo ara mateix ja no els tenc aquí els

interessos a nivell econòmic i familiar.

Quan li explic això, li explic aquest desplaçament, aquestes

activitats complementàries les quals comencen com a una cosa

complementària i poden substituir l’activitat principal, i un poc

és el manifest i la preocupació. Evidentment, la Llei agrària té

aspectes molt positius que s’han de fer i hem de generar rendes

complementàries, evidentment dins una explotació agrària

poden complementar els seus ingressos amb tasques forestals,

aprofitaments forestals, treure biomassa; evidentment poden fer

activitats econòmiques que generin renda, el que no hem de fer

i el que hem d’evitar és que la Llei agrària provoqui el

desplaçament dels nostres pagesos del nostre sòl agrari, aquest

és l’objectiu. I aquí, Sr. Company, esper... i ens trobarem i

estarem d’acord.

És més, jo tenc uns grans jugadors i un gran equip que

m’acompanya i a la meva família no som escopeters, som més

de filats, Sr. Company, em sap greu. Nosaltres ens dedicam a

una cosa més tranquilAla, et seus allà, passes el matí, fas un bon

berenar i és més tranquil, a mi l’escopeta em posa nerviós, amb

les armes no em duc bé, miri que ho varen intentar, però a la

família ens dedicam a això, als filats, vull dir, és una cosa més

tranquilAla, més relaxada i anam fent, les armes i les escopetes

les carrega el dimoni i aquest conseller no ho és armer.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Si em permet, com anava dient, professionalitat. Nosaltres

estarem al costat dels professionals, en el sector de la pesca

evidentment hi ha una competència del sector dels furtius, com

dèiem, que hem d’incrementar els controls; evidentment, Sr.

Pericay, es produeixen controls a la llonja i n’haurien de ser

més i controlar més aquest furtivisme que va mal al sector

professional i el sector professional n’és molt conscient i és un

gran aliat, hem d’aconseguir que tothom respecti les normes. I

el sector pesquer és molt conscient del que pot fer i del que no

pot fer; evidentment, com per tot, sempre hi ha qualque pirata,

però el sector pesquer coneix bé les normatives, sap on pot

pescar, sap on no pot pescar, és coneixedor de les potencies

que pot dur instalAlades o que no. Evidentment, hem
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d’incrementar els controls per fer acomplir la normativa, però

li assegur que les persones que es juguen el pa amb aquestes

tasques coneixen la normativa i coneixen allà on poden o no

poden pescar. Evidentment, els que són furtius, els que són

pirates, això els importa, però qui és professional i vol fer una

activitat com toca n’és plenament conscient i ho té en compte.

Sr. Company, evidentment, com ja he dit, som més de filats

que d’escopetes, per tant m’agrada més la tranquilAlitat, vull dir

que jo esper que el sector agrari..., i esper de vostè arribar a

acords i esper tranquilAlitat, crec que el sector agrari, el sector

primari no es mereix un enfrontament polític, es mereix que

tots sumem els nostres esforços perquè tots l’apreciam, aquí

tothom ha manifestat la importància del sector agrari, per tant

aquest conseller té la mà estesa, oberta a rebre tots els

suggeriments, a rebre tota la informació, totes les propostes,

cap problema, entre tots hem de fer feina pel sector agrari. Ara

em toca a mi ésser aquí, d’aquí quatre anys tocarà a un altre o

d’aquí vuit, qui sap, també hem de ser un poc optimistes,

evidentment. Aquí l’important no és qui ocupa aquesta cadira,

aquest càrrec que ara mateix tenc l’honor de fer jo, l’important

és el sector agrari.

Evidentment, la reserva de Sóller, com bé vostè ha dit, hem

de plantejar, tothom ha parlat de les reserves marines.

L’important de les reserves marines és el que vostè diu, cuidar

les que tenim, mirar el que tenim, ara mateix a Mallorca

evidentment no ho podem cuidar amb els mitjans que tenim a

Mallorca, tres persones a Mallorca per a quatre reserves, dues

a Formentera per a una reserva, vull dir, és totalment insuficient

el personal que tenim per controlar un poc i per vigilar les

nostres reserves marines, però evidentment hem de cuidar el

que ja tenim i hem de fer feina per al futur, i com deia, amb una

visió no d’ampliar per capritx, és a dir amb uns criteris en

forma de xarxa, uns criteris de conjunt, l’hem de vigilar i per

tant és un dels nostres objectius.

Amb tant de paper em fotreu un bon embull, però bé... 

El par nacional marítim i terrestre, Sr. Company,

compartesc la preocupació pel parc, per les seves

infraestructures, pels mitjans de què disposa, i és un repte i és

un repte que vàrem demanar i que vàrem voler gestionar des de

la comunitat autònoma, que vàrem reivindicar, perquè vàrem

defensar sempre que la gestió autonòmica seria millor que la

gestió per part de l’Estat. Ho hem de demostrar i hem de fer

feina entre tots i evidentment si vostè té qualque informació

que qualque cosa no funciona bé, no importa esperi aquesta

comissió a dir-m’ho, vull dir, m’ho pot dir tranquilAlament i

farem feina junts.

I Sr. Company, ho sé, és a dir, evidentment, és un repte

gestionar-ho i és un repte gestionar el personal, però és un

personal molt preparat i molt vàlid i que du molts anys fent

feina allà i evidentment li hem de donar els inputs de què facin

feina i que controlem la vigilància. I vostè sap que evidentment

els furtius a Cabrera han fet molt de mal i els hem de controlar

amb tots els mitjans que faci falta i amb això crec que tothom,

qui més qui manco hi estarà d’acord.

Com deia, de la Llei agrària no hi ha d’haver una aplanada

total, no hi ha d’haver una derogació de tot el seu articulat, els

aspectes positius, el que bé funciona, com deia el Sr. Pericay,

el que bé funciona bé està, vull dir, no ho hem de tocar, aquí

venim a tocar el que creiem que no funciona o el que creiem

que ens pot generar un risc, a millorar, a sumar, per tant crec

que és el que hem de fer. Per tant, ho hem de revisar i

evidentment hi ha un maremàgnum urbanístic ara mateix que

evidentment, la Llei del sòl, la Llei turística, la Llei agrària en

el seu conjunt generen sinèrgies i renous i distorsions que

poden generar conflicte, però el que dic: el principi bàsic

d’aquest conseller és que defensarà que el sòl agrari sigui per

a l’ús agrari, que els pagesos puguin viure dignament i que no

es vegin expulsats, és a dir que siguin rendes complementàries,

no rendes substitutives i ens expulsi el sector agrari. Com vostè

diu, volem pagesos i pagesos de veres, no volem que altre tipus

de gent entri a fer especulació urbanística sobre el nostre sòl

agrari, volem que els pagesos es dediquin a cuidar la nostra

terra, a generar aquestes activitats positives i no que es

dediquin a cuidar-nos els turistes.

Evidentment, aquest conseller serà al costat de les

cooperatives i de les agrupacions de productors i evidentment

emprarà tots els mecanismes per donar suport a aquest tipus

d’iniciatives, creiem en el cooperativisme i evidentment en això

hi farem feina i tot el necessari.

Amb el reg per part de les depuradores, respecte de les

quals hi ha hagut diverses intervencions, és un recurs l’aigua

aquí un recurs escàs i per tant hem de millorar les nostres

infraestructures, ja hi ha tota una xarxa de basses, de reg, hi ha

tot un seguit d’infraestructures en què ara mateix intentam fer

la revisió, el manteniment, impulsar-les, que les comunitats de

reg en facin ús, perquè de vegades també tenim les

infraestructures però després el sector no les vol assumir, i hem

de fer feina amb ells perquè tirin endavant i tenir un

manteniment adequat. I crec que és una feina en la qual farem

feina.

S’ha manifestat per part de diversos grups la preocupació

envers els transgènics, ara mateix la dada que tenim és que

s’estima en unes 60 hectàrees els cultius transgènics que tenim

a l’illa de Mallorca i evidentment hi ha una comissió de

seguiment que es reuneix periòdicament per analitzar la

preocupació sobre això. Evidentment, volem evitar l’erosió de

la genètica de les nostres varietats locals i és un objectiu

conservar-les.

A Menut tenim totes les espècies forestals, hi ha el viver de

Menut, que convid tots els diputats que no hi hagin estat a

visitar-lo, on hi ha reservori de llavors on es planten, tot el tema

més forestal. La Fundació del Jardí Botànic de Sóller té un

banc de gemma-plasma de temes ja més de varietats de cultiu,

però és vera que hem de continuar fent feina, amb esforços de

crear un banc de llavors totalment públic. Però evidentment la

Fundació del Jardí Botànic de la qual formam part té una part

de banc que és important i que hem de reforçar i que hi hem de

continuar fent feina, que és una de les línies, quan deia que

reforçaríem l’IRFAP, que hi farem feina.

Amb el sector de la pesca, com ja li he dit, l’hem de

continuar potenciant i jo crec que és molt conscient de la

normativa i és molt conscient de l’activitat i els que ho fan

malament saben que ho fan malament i evidentment hi ha totes
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les excepcions i tots els inspectors. Evidentment sempre poden

ser més i sempre es pot millorar, però és una tasca ja

començada que continuarem.

Amb el tema de les prospeccions, desenvolupam alguna

tasca i és una tasca que esper que el Parlament per la seva via,

a través de proposicions fan una feina, al Govern n’estam fent

una altra a través de la (...) que hem demanat, aniré desplegant

gradualment tota una estratègia per un poc tenir consciència, és

a dir, a Eivissa som molt conscients del risc que suposen les

prospeccions per a les Illes Balears, però potser a Mallorca i

Menorca encara no en són conscients i s’ha de generar aquesta

consciència, s’ha de generar aquesta pressió i evidentment ja li

vàrem explicar a la ministra que hi estàvem en contra, que no

en volíem, que no estàvem d’acord amb les prospeccions i que

ens jugàvem tot el que és la nostra activitat econòmica.

Evidentment seguirem en aquesta línia.

El tema de la venta del peix, un poc..., és a dir les diferents

llonges de peix, els diferents ports poden vendre autoritzades

per punt de venta de la Llonja de Palma (...) Mallorca

autoritzen els pescadors a vendre unes quantitats directament

als diferents ports, el que passa a Palma és un problema legal,

el que hi ha a Sa Llonja situada al Port de Palma genera que els

pescadors de Palma no poden fer aquesta venda directa, hi ha

un... se solapa i per tant hi ha un conflicte a resoldre... Sr.

Company, no rigui, que em fa riure després i no acabaré la

meva intervenció, ens allargarem i més tard dinarem, és a dir...

Seguiré, el tema de les finques públiques, he volgut fer

també una puntualització i introduir-ho, també hem de treure

els aprofitaments forestal que ara mateix tenim a les nostres

finques, (...) agraris que ens ajudaran també a incorporar

pagesos, a generar activitat dins les nostres finques públiques

i generar més economia.

Evidentment, el sector lleter és un sector que ens preocupa,

és un sector cabdal a Menorca i..., ara dia 6 i dia 7 seré a

Menorca i em reuniré amb tot el sector, farem reunions per

tranquilAlitzar-los, transmetre’ls la informació que tenim, la

informació ara mateix referent a l’anunciat dels 300 euros, van

destinats a explotacions que tenen un preu de venda inferior al

nostre, nosaltres ara mateix tenim un 0,33, però vàrem

transmetre a la ministra el nostre desacord que no havien tengut

en compte els costos de producció, que referenciava les ajudes

al preu de venda, li ho hem explicat i seguirem fent feina. 

De totes maneres hi ha altres mesures que la ministra va mig

anunciar en les quals feim feina, que ho puguem tal vegada

arribar al nostre sector, hi ha uns 25 milions d’euros que estan

pendents d’establir els criteris de repartiment, segurament serà

per producció, i esperam que ens n’arribi un poc. Evidentment,

aquestes ajudes que va anunciar la ministra dels 300 euros

beneficiarà més a comunitats com Galícia que no a la nostra.

Evidentment, aquí, Sr. Josep, hem d’ajuntar els esforços i

hem de sincronitzar els equips de totes les conselleries, des

d’Innovació, Agricultura, des de Comerç per fer feina amb els

nostres productes. A Menorca crec que hi ha experiències

d’èxit que es poden reaplicar i experiències de comercialització

i de tota la cadena, com a una cooperativa, els (...) un producte

i el comercialitza i té èxit el contracte agrari en el seu moment.

Per tant, crec que hi ha moltes coses a aprendre i a reaplicar.

Crec que el que té aquest sector és que ens permet exportar

iniciatives que tenen èxit a les diferents illes i intentar-les

adaptar intentant el modular.

Les grans polítiques del sector agrari vénen marcades per

Europa, els criteris de les subvencions, les grans..., és a dir, el

gruix ve marcat, ve dirigit a uns acords, nosaltres evidentment

influenciam a través de l’Estat, que l’Estat influencia aquestes

polítiques, els sectors agraris a través dels seus diferents lobbys

de pressió a Europa, BrusselAles marquen aquestes grans

polítiques i es planifiquen futurs... ara mateix estam en una

nova etapa de pac i una nova etapa de PDR, és a dir,

començava a desenvolupar la tasca del Sr. Company, fins al

meu antecessor, que va fer part, ara a nosaltres ens toca

desenvolupar-la i seguir-la i el que ens substitueixi a nosaltres,

al meu equip, trobarà una feina feta que haurà de desenvolupar,

vull dir, aquestes polítiques es marquen a llarg termini,

evidentment dins aquest marc d’aquestes normatives ajustarem

o a l’hora d treure les convocatòries evidentment posarem els

nostres principis, posarem les nostres idees i ho

desenvoluparem el millor que sapiguem, però evidentment el

gruix ve marcat, les directives vénen marcades per Europa.

El tema de l’exportació, evidentment, ens genera...., és a

dir, hi ha sectors que són més senzills que exporten i tenen (...),

per exemple el sector de la patata ha viscut de l’exportació, ha

jugat a l’exportació, ha jugat fort i crec que és vital; el vi, el

formatge, altres productes més.. també estan ara mateix en un

moment d’expansió de l’exportació i estan fent feina per poder

exportar, cercant mercats, evidentment, però també hem de

centrar els nostres esforços..., no només a exportar sinó també

a aprofitar la gent que vengui aquí que consumeixi els nostres

productes, vull dir, si els donam a conèixer aquí després

l’exportació serà més senzilla, però evidentment és un dels

reptes com en tots els sectors, però el sector agrari a diferència

d’altres sectors sí que ha tengut aquesta cultura d’exportació i

sí que ha tengut aquesta cultura de tirar endavant i que jo crec

que és un model a vegades a seguir per altres tipus de

productes.

El tema de la pesca, els he de manifestar que feim tot el que

podem amb els mitjans que tenim i sempre s’ha d’afegir més

vigilància, més controls a la Llonja, més controls als

restaurants, més controls als punts de venda per poder tenir la

traçabilitat dels nostres productes i evidentment en aquesta línia

seguirem feina i és preocupació i ocupació del nostre equip, és

més, el sector ho demana, el sector pesquer demana que tu

controlis perquè evidentment els juga en contra.

No sé si m’he deixat alguna pregunta, si no..., en el torn de

rèplica ho contestaré, disculpau-me.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara comença el torn de rèplica, per

cinc minuts té la paraula el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, president. Com que això anirà aviat

procuraré també fer via i segur que em deixaré coses, però,
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conseller, crec que heu tocat un tema important, el seu padrí per

què va deixar de fer pagesia?, perquè no li donava..., perquè no

podia viure, perquè no podia cuidar al seu pare possiblement ni

a vostè ni als néts i això és el que vol evitar la Llei agrària, vol

evitar que els pagesos que avui dia encara existeixen hagin de

deixar la seva activitat, això és el que cerca la Llei agrària i la

Llei agrària..., el vostè ha dit, diu “volem pagesos i no

especuladors urbanístics”, això està dins la Llei agrària, perquè

per fer segons quines coses dins la Llei agrària has de ser pagès

a títol principal, explotació prioritària, etc. El que diu la Llei

agrària, aferrant-se a la Llei 19/1995 és que hi pot haver

activitats complementàries, però nosaltres amb aquesta llei

agrària el que vàrem fer va ser dir “però, escolta, hauràs de

cuidar una part del territori, eh?”, no com passa ara; ara tenim

hotels a fora vila, nosaltres no volem hotels a fora vila, però sí

que volem poder fer agroturismes. 

Per tant, que sigui una activitat complementària, però,

conseller, no ens podem enganar, aquí hi ha gent que ja parlat...

i possiblement com passa moltes vegades, diu “és que el meu

padrí era pagès”, sí, sí, però ara no ho és, bé, però..., ara no ho

és, n’hi ha molts que diuen, no, i mon pare era pagès, però ara

no ho són, és clar aquesta gent que no ho és parla amb una

perspectiva diferent, no saben què és anar a vendre una

porcella, conseller, no saben què és anar a Menorca avui a

vendre un litre de llet, no ho saben que és, els que ho saben són

els que hi són dins i saben que per arribar a final de mes ho

passen molt malament. 

Cerquem-los activitats complementàries de l’activitat

principal, però, conseller, els doblers no els treuran venen la

porcella o el litre de llet, els doblers tal vegada els treuran

d’una altra activitat, però els hem d’obligar i vincular, que és el

que va la Llei agrària, que deixant-te fer aquesta activitat has de

seguir fent agricultura, que és el que no ha passat fins ara,

conseller, fins ara hi ha hagut gent que amb dues o tres

quarterades ha fet un agroturisme i se n’ha oblidat, ni ovelles

ni ametlles ni res. La Llei agrària va en contra d’això. La Llei

agrària cerca que el que vulgui fer activitats complementàries

ha de ser explotació agrària preferent i per això, com a mínim

has de comprar 70 hectàrees com a mínim, que això a Menorca

ja en cercaràs que tenguin... més de 70 hectàrees, hi ha finques

més grosses i etc., o a Eivissa per exemple, és complicadíssim.

Per tant, això és el que defensa la Llei agrària. 

Temes urbanístics, a veure, que hem caigut d’una parra? És

clar que necessitam tocar temes urbanístics dins la Llei agrària

perquè la Llei del sòl diu unes coses, hi ha un decret -que tal

vegada aquí molt de gent no el coneix, jo vaig quedar estorat al

Ple aquí baix-, el Decret 147/2002, el seu director general el

deu conèixer, nosaltres li dèiem el decret Morro. El decret

Morro s’ha agafat i s’ha posat dins la Llei agrària i alguna gent

d’aquí baix del Ple ni se’n va adonar, els mateixos del seu partit

i va criticar el que dèiem nosaltres, per si això és el que va dir

Mateu Morro que estava assegut per cert a la Tribuna, jo li deia

“Mateu, em sap molt de greu”, però ja ho veus.

No s’ha fet res nou amb això, conseller. Per tant..., i ara

vostès el que m’han de dir és...., vostès s’estimen més que

caiguin els sestadors, a Menorca, a llocs, que caiguin o que

s’utilitzin? La Llei agrària no deixa construir ni un metre

quadrat més, i qui digui el contrari que vengui i ho digui, ni un

metre quadrat més que el que es podia construir l’any 2002

quan Mateu Morro va fer el seu decret i si no, diguin-m’ho,

perquè m’hauré confús i quan algú parla que es pot fer segons

què dins ANEI i parla del 91, devem saber per què parlam del

91, o no ho sabem?, sabeu què hi va haver a l’any 91?, no és

que aterràs un OVNI, no, no, és que es va fer la Llei d’espais

naturals, però fins a aquell moment era possible fer

determinades construccions dins ANEI que després ja no varen

ser possible. 

Les que estaven fetes, què deim?, deixeu-les recuperar, però

no, aquí hi ha gent que el que vol és que caiguin. Conseller,

nosaltres deim que no, que això és patrimoni, que s’ha de poder

recuperar i després que les rendes que treguis d’una altra banda

les puguis dur aquí.

Què li deman, Sr. Conseller, al darrer minut? Miri,

conseller, el sector no es mereix més bastonades i molt manco

d’externs, diu, és que t’han donat una pallissa de ca extern, no,

miri, basta, ni tampoc no necessita ja més toreo de salón,

conseller, el sector el que necessita és que li deixin fer coses. 

Vostè té eines, té les ajudes comunitàries que només ha de

fer una cosa: tramitar-les aviat i bé, alerta, té el PDR a

BrusselAles i el té aturat a BrusselAles, segons em diuen els de

BrusselAles, perquè volen tocar determinades cosetes que

agraden al director general, si és així... no, jo sempre faig

bromes al director general, però si és així... no, però li deman,

conseller, feis via, no siguem els darrer d’Espanya com va

passar a l’anterior, feis via -he fet broma al director perquè ens

picam ell i jo, fa molt de temps que ens coneixem i a més tenim

més coses mesclades-, no podem perdre temps, ajudes,

gestionau-les bé i després teniu l’altra eina que és la legislació,

donau aquestes eines perquè la gent es pugui defensar. 

No es tracta..., pagesos, és el que volem defensar, no volem

gent que ens entri. Especuladors?, no en volem ni un i el Partit

Popular estarà devora vós, conseller, quan s’hagi de fer això.

Per acabar, perquè em pas de tretze segons, li acab dient -

abans que el president m’estiri les orelles-, acab dient

parafrasejant La Guerra de las Galaxias que deia que la fuerza

te acompañe i jo us diria, conseller, que el seny que teniu us

continuï acompanyant i no el perdeu pel camí per bardisses i

per romeguers.

Moltes gràcies, conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula el Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Bé, ens reafirmam en la necessitat de

canviar alguns articles de la Llei agrària, crec que coincidim

amb alguns grups parlamentaris, i també en la necessitat futura

de fer una reformar agrària més intensa, que doni peu a les

cooperatives, que subvencioni maquinària també perquè la gent

jove pugui començar al camp. 
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Per això també consideram que seria important a llarg

termini potser estudiar un centre de formació integral en temes

d’agricultura i potser fer un agroturisme d’això, però ja ho

parlarem perquè hem demanat una reunió amb vostè i tenim

propostes en aquest sentit.

Bé, crec que si s’han trobat problemes produïts per aquesta

llei, malgrat hagi estat aprovada amb consens, hem de tractar

de corregir-los. Alguns grups parlamentaris han esmentat que

pensen el mateix, perquè com diu la portaveu del PSIB el

paisatge i la natura és pel que vénen els turistes i creim que

s’estan produint situacions que no són desitjables en algunes

finques i per això ho diem.

En el tema de pesca, bé, no és el que ens han dit alguns

moviments ecologistes com Oceana, ens diuen que n’està

complint la legislació i sabem que és difícil controlar això, però

volem saber la seva predisposició és que es compleixi aquesta

legislació en temes de pesca d’arrossegament, per exemple.

I per altra banda, he de dir que ens tindrà al costat per fer un

banc de llavors perquè consideram que és essencial per tenir

sobirania alimentària i per combatre els abusos de grans

empreses que moltes vegades... idò, hi ha un greuge comparatiu

amb els productes d’aquí i els productes de fora.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. No afegirem gaire cosa més,

només dir que respecte del que ens ha comentat de la Llei

agrària... la disposició addicional primera, que evidentment, la

de l’any 91 ve per la Llei d’espais naturals, però legalitza el que

es podia fer i el que no es podia fer a l’any 91 també, vull dir,

la llei no legalitza allò que es pogut fer, es legalitza allò que hi

ha fet... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...el que hi havia fet, es pogués fer en el moment en què es va

fer o no, perquè ha semblat que deia que, com que havia entrat

en vigor la Llei d’espais naturals, idò una cosa que ara es

podria fer si no hagués entrar en vigor aquesta llei... no és així

exactament, es legalitza el que es va fer, s’hagués pogut fer en

el moment en què es va fer o no.

Després, el tema dels agroturismes, és clar, entenc la

finalitat i evidentment és una activitat que és interessant, però

en la situació actual també crea certa confusió en el sentit que

tenim una llei de turisme que regula uns agroturismes i una llei

d’agricultura que regula uns altres agroturismes, que no són

exactament els mateixos, que tots dos es diuen agroturismes i

que uns tenen un règim i uns altres uns altres i tenim un decret

que fins i tot diu..., un decret d’agricultura i turisme que diu

quan s’ha de canviar les tovalloles a aquest agroturisme, no als

altres, i crec que això s’ha d’estudiar un poc, vull dir, no...,

però, Sr. Company, per favor... un poc de respecte... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...ja, però el sentim tots, crec que amb l’objectiu que...

evidentment, si aquest és l’objectiu el compartim, que no

s’abandonin les explotacions, però una mica més d’ordenació

sí que hi ha d’haver en aquest aspecte.

Res més, només volia fer aquests aclariments.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, Sr.

Pericay... no, té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per..., no,

tampoc, idò té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sra.

Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, ja està quasi tot repassat. Sí que veig que coneixeu

bastant Menorca i la pena que fa veure les cases de camp

enfonsades, açò és així. Hi havia una línia d’ajudes per als

propietaris de les finques, ja sabeu que allà tenim la mitjania i

és un problema, que donaven la possibilitat a..., no sé aquí,

igual no, la línia d’ajudes que donava per restaurar, no?, que

donava ajudes, subvencions als propietaris per anar restaurant

les seves finques i a poc a poc ha anat traient els matalassos, els

somiers del paisatge, a veure si amb açò teniu previst... fer

feina també o continuar. I ja està res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Té la paraula el Sr. Conseller

durant cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bé, està bé això que la nostra referència literària a partir

d’ara sigui La Guerra de las Galaxias, Sr. Company, aquí a

partir d’ara...

(Remor de veus)

...bé, crec que... està bé, a partir d’ara (...) La Guerra de las

Galaxias, quan tastem un vi direm que té gust de goma flash i

començarem a fer noves cites i nous camins.

Crec que el sentiment és comú i crec que la preocupació és

comuna que evidentment hem de fer rendes complementàries

i no rendes substitutòries. Aquesta és la preocupació de tots i

traçar aquesta línia és complicat, és difícil i crec que s’ha de fer

una aproximació per part de vostès, nosaltres insistirem a fer

una altra aproximació a veure si afinam i aclarim els dubtes, si

la base és que no volem especuladors dins el sòl agrari, crec

que és el consens que tots hem manifestat aquí i per tant, aquí

serem i evidentment aquestes confusions jurídiques... és trist

quan jo em trob... és a dir, reconec i se suposa que soc

especialista universitari en dret urbanístic i ordenació del

territori i ara mateix quan maneges les tres lleis a la vegada és
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complex i genera unes sinèrgies i contradiccions entre elles que

s’han de desenvolupar i si hi afegim el reglament que ha

desenvolupat el Consell de Mallorca que també es va quedar a

gust i és prou feixuc, evidentment, fa impossible que una

persona, el que dèiem, ahir en parlàvem, les normatives per

poder-les respectar han de ser clares i quan s’obri aquest ventall

a interpretacions tan grans que ens poden dur al fet que

misteriosament... una persona l’altre dia tenia interès a

construir una nau agrícola i només tenia dos quartons i

començaves a dir... i era llogada i era per... ui, ui, ui, això no

pot anar mai bé i evidentment era una qüestió d’especulació, i

en això hem de fer feina, no volem especuladors als nostres

sòls.

Evidentment, anirem en contra de tot aquest tipus de fets i

evidentment ens preocupa la situació de segons quines granges

com preveia el decret Morro al seu moment, com vostè cita,

que.. la legalització de situacions de granges anterior a la LEN

i per tant complien la normativa en aquell moment en què es

varen fer, però evidentment han estat fora de l’ordenació durant

tot aquest temps i genera uns conflictes i és un tema que s’ha de

tractar i desafortunadament aquestes disposicions es varen

abandonar.... bé, s’ha anat canviant. 

Anirem fent feina i anirem parlant, com anam parlant amb

tothom, és a dir, evidentment nosaltres també ens reunim amb

Oceana i també parlam amb ells i ens presenten les seves

inquietuds, les seves preocupacions i nosaltres escoltam i,

evidentment, tot el que tengui cabuda, com la persecució dels

furtius, parlar amb el sector i recordar segons quin tipus de

normatives, ho farem, però ja dic que el primer lluitador contra

la gent que no compleix les normes és el propi sector, al sector

no li agrada que el dimonitzin perquè uns quants ho facin

malament. Per tant, ells mateixos exerciran i ens ajuden a fer

aquesta tasca de control i en aquesta línia ho hem de fer. 

Evidentment, les barques de bou generen uns impactes

ambientals i evidentment podem millorar la seva tecnologia i

podem millorar tot respecte d’aquests usos i les seves

pràctiques, però també hem de ser conscients que ajuden a

aguantar l’estructura del sector pesquer ara mateix. És un

equilibri i aquest conseller es mou en aquests equilibris per fer

de conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca de les tres

coses per igual. Per tant, ha de jugar a aquests equilibris.

Evidentment, el PDR el tenim a Europa i el tenim esperant

la seva aprovació, bàsicament el vàrem enviar talment com el

va deixar vostè, Sr. Company, és a dir, la força en aquest

moment ens va acompanyar i el vàrem enviar, ràpid. És a dir,

el precedent el teníem i és veritat que probablement aquest

PDR si l’hagués redactat el meu equip no l’hagués redactat

exactament igual, faltaria més, evidentment, per això som en

postures polítiques diferents, però en la base que sí, nosaltres

vàrem dir, no volem perdre més temps, és a dir, el 2014 ja no

ha existit, vull dir, és el període 2014-2020, per tant, després ja

vénen les prorrogues, crec que ara estam per... però bé, ja el

primer any no el tenim.

Per tant, volem tenir aquest PDR aprovat el més aviat

possible, però Europa ens demana el mateix que ja li va

demanar a vostè amb el tema de la línia d’agricultura ecològica,

ja li varen dir a vostè, el mateix que li varen dir a vostè ens ho

diuen a nosaltres, per tant, nosaltres com l’hem enviat igual,

idò, ens tornen a repetir el mateix, ho corregirem i ho farem.

Cap problema i tirarem endavant. Evidentment, el PDR és un

instrument clau per al desenvolupament de l’agricultura aquesta

legislatura, que l’utilitzarem, però evidentment treurem les

convocatòries i es faran els ajusts per intentar el millor per al

sector des del nostre punt de vista.

Si m’he deixat qualque pregunta a algú sense respondre em

sap molt de greu, les meves disculpes, però a la seva disposició

sempre perquè em facin qualsevol tipus de pregunta i poder fer

feina en comú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Gràcies a tots. 

Donem per aixecada la sessió.
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