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SESSI6 NOM. 6 DE LA COMISSI6 
D’ESTUDI SORRE LA PROI3LlCMATICA 

DEI, M ~ N  RURAL 

Ordrc del dia 

131 Sr. PRESIDENT: 13011 dia, scnyor-es i senyors diputats. 
Avui clourem, amb aquesta sessi6, Ics quatre compa- 

reixences que vani programar inicialment, i cornptcrn amb la 
preskncia dels clos sindicats agraris quc  vam quedar en el 
nostre pla inicial de trcball. Comenpreni primer per Rama- 
ders i Pagesos i dcspr@s, a partir de les cfotze, tindríem In  se- 
gona part d’ayuesta compareixenqa arn h la prcskncia de 
I’Institut Agrícnla Catalh de Sant Isidre. 

Campareixenqn cl’unn representaci6 del 
sindicat Ramaders i Pagesos de Catalunya 

Per tant, amb la voluntat de fer una sessi6 Zigi1 i fructífe- 
ra, ja cluc la farem amh aquestes dos parts, canviant els in- 
terlocutors, presento els que ens acompanyen dci sindicat 
Ramaclers i Pagesos: el seiiyor Narcís Torrent& presidcnt 
del sindicat, a la rneua dreta, i ,  a la dreta cl’ell, David Coll, 
secretari tkcnic del mateix si nclicat. 

Carn be saben, la Comissi6 va ser creada amb la idea 
d’aprofundir en quina és la situaci6 actual del món rural, 
quina 6s la pri>blernhtica, no només en I’aspecte agrari, sinh 
tots aquests problemes que caracteritzen avui el m6n rural i 
que fan que els habitants d’una hmplia zona de Catalunya nt) 

estiguin en condicions equiparables, quant a determinat ti- 
pus de serveis i de perspectives de futur, a les altres zones 
del territori catalh. Per aquest motiu va ser crcada la Cornis- 
siii, per intentar conhixer quines scin les característiques des 
dels mateixos protagonistes, 6s ii dir, des cle la gent que viu 
en aquest mcin rural, i per intentar -una vcgada acahem les 
compareixences, visites i el pla de qui: eiis anirem clotant la 
Comissi& elaborar propostes que contribueixin a consolidar 
i a millorar la situai6 del sector agrari, perh tarnbe dc tot el 
i n h  rural catalh. 

Amb aquesta idea vimi ctimenpr les conipareixcnccs, i ,  
sense més prehmbuls, jo donaria la paraula al senyor ?‘or- 
rcntó, perqu& ens digui quina és la visi6 d’aquesta proble- 
mhtica del m6n rural per part del sindicat de Ramaders i 
Pagesos. Senyor Trmentó, teniu la paraula. 

RI Sr. PRESIDENT DE RAMADERS X PAGESOS DE 
CATAL,UNYh (Narcís Torrent6 i Calmet): Senyores i se- 
nyors diputats, bon dia. 6s per nosaltres un honor, en primer 
lloc, poder assistir I? una comissi6 del t’arlament de Catalu- 
nya, a més que enteniem, des de f i  molts i molts anys,  que 
cra una necessitat per a la gent que, d’alguna forma, repre- 
scntcm aquest ampli ventall dcl sector agrari, entes com a 
<<agrari>> I’agricultura, la ramaderia i la forest de Catalunya, 
que tot ell csth incardinat molt l’ermament dintrc d’aqucst 
complex i ampli mot cm6n rural>>. 

Pct- tant, poder-nus dirigir directament als representants 
del poble de Catalunya entenem que  és u n a  forma lbgica i ,  a 
mes a tnks, hauria de ser usual i fluida entre uns sepresen- 
tants des de la vessant sindical nmb uns representants ele- 
gits, corn slin tots vosth. Ens podriem cstcndt-e, en aquesta 
prirncra compareixenqa del nostre sindicat, que té la matcixa 
edat de tots els sindicats de Catalunya, ja que tots es van 
crear --o vani tenir la possibilitat cle crcar-nus- després 
d’unes lleis al principi CIC la transicici, i que d’alguna forma 
hem aportat o creiem que hem aportat el nostre gra de sorra 
en q u e s t  sector agrari, que ha cstat potser el mes afcctat 
quant r2 tots els efcctes negatius que ha tingut la problemhti- 
cii del mrin rural. I abans de comenpr., potser, ii cxposar 
aquesta visi6 nostra del mtin rural, cm sembla qLie seria, 
potscr, interessant, que junts f6ssim unes quantes reflcxinns 
per a introduir-nos en el tenia dc fons. I, aquestes reflexions, 
jo cls clernmaria, senyores i senyors diputats, que cs fessin 
des de I’nuthtica convicci6 que Catrilunya és un tot on no 
es pot oblidar res. 

I, per tant, la primera pregunta que ens liauriem de fer o 
la prirncra i*eflexici que ens hauríem CIC fer cada un de nosal- 
tres 6s qui: entcnem per wn6n rurd>>, 10 estic convenp t  que  
no tothom utilitza aquest mot amb el mateix significat. Per 
nosaltres, c < m h  rural>> pot ser, si ho situem rcspcctc a Bar- 
celona, doncs, al capdamunt dc la Diagonal, II al capdavall 
de la plar;a d’Espanya, o per q u i ,  de la Meridiana en amunt. 
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h l g z i  ha inventat les kees periurbanes, i d’altres volen situar 
el m6n rirral al capdamunt de Ics muntanyes de Catalunya, 
perb llavors els deinanaria que aquesta gcnt tinguessin en 
cornptc que aixci nornks és dc dilluns a divendres, ja que dis- 
sabte i diumenge. tampoc estan oc~ipadcs, piccisament, per 
la gent de I’irnhit rural. 

h s  podrícm rcferir a estadístiques; jo suposo que vostks 
estan cansats d’escol tar cstadistiques, i ,  corn vostks saben 
hk, les cstadistiques es poden accentuar en u n  aspecte n en 
I’altre. 

I I’última rcflexiii que podriem íer sobre uqucsts qiiesti6 
6s si encara tots nosaltres creiem que s6n necesshrics algu- 
nes litopies per a tirar cndavant ei pais. 

Si fem una referencia a aquestes rcflmions, quk passa 
respecte al concepte de rncin rural a la rcsta d’Europa o als 
paisos clc I’altre cant6 dc I’AtEhtic, com poden ser cls Es- 
tats Units o el Canadh, eiis aiioiiarcrn fkilment cluc a la resta 
cl’Europa ..., i si ho centrem, per excrnple, en un pais proper i 
molt important, corn 6s Frmp, 6s un pais cluc té iziolt clar 
que és u11 pais rural; es un pais rural  en el concepte més am- 
pli de la paraula, nn les glans ciutats franceses conviuen 
amb iiri cxtcns territori n i r a t .  I així, qücstinns que aquí, a 
I’Estat cspanyol, nu es van tenir en compte a I’horri de ier i 
dc decidir o n  s’ irriplantr-lven ..., us recordeu en queden 
poques- de les caixcs surals’! Aquí h i  VI havcr un decret que 
havien de ser en poblacions -es consideravctr rurals- de 
nieriys de cinc mil habitants; quan a Franqa, en el mateix 
tcmps, es va dccidir que c l  banc de Crédit Agricole es po- 
guks posar en ciutaís de vint mil habitants en avall. Fixeu- 
vos be en la difcrhcia dels francesos rcspccte ii nosaltres. 

Si parlem d’Anglalcrra o parlcm de la cultura saxona, 
com pocicn ser el CanadB o els Estats Units, ens aclonarern 
que als Estats Units, doncs, tota la literatura americana o 
bona part d’ella, tota l u  filmografis americana o una part 
d’ella, o els mateixos records nostres de la geografia ameri- 
cana, doncs, clonarern com a mhxim vuit, deu, dotze noms 
dc ciutats importants, i la gran resta del territori aiticrica 6s 
tcrritori rural. Canadi, IIO cal explicar-ho. I si cns fiquem en 
un concepte que aquí no hem tingut clar, quan parlem bc les 
universitats, fixem-nos bé en el concepte de les universitats 
saxoncs o les catalanes, i fixem-nos on  estan situades aques- 
tes universitats, quc tenen nonis propis antiyuíssims: estaven 
en el mecli rural, i fixem-nos on hcin c d o c a t  i ciicara anem 
coldocant les univcrsit;its il Catalunya. 

Si parlem d’aquests termes, hcm de vcuce, Catalunya, 
quina politica ha tingut en la irnmigraci6, 1 quan parlem de 
la imtnigraci6 hem de parlar de la irnmigraci6 interior i l’eex- 
terior, el tractarnent que s’ha donat ii aquesta gent que, d’al- 
guna forma, han vingut cl’altres llocs del territori de !’Estat 
espanyol; perb una bona part dels fluxos immigratoris han 
sigut interiors, han sigirt CIC I’interior de Catalunya cap a les 
zones exteriors o a l’entorn d’aquestes quatre o cinc o sis 
grans ciutats de Catalunya. 

Si parlem en tcrniinologia política, hem d’cntendre-ho, 
aixb, nosaltres, els q u i  vivim cn el món rural i vivim del 
mLin rural, ho hem d’interpretar -voldriem no fer-ho, perb- 

en clau de i-endibilitat politica. I diem reiidihilitilt politica 
perqu& la base social ha sigut inferior a ta base social de les 
grans urbs. Quii han fet els sindicats respecte a aixb en 
aquesta transicih‘? Doncs, el sindicalisme ;Igrari en cl i n h  

rural te una histhria; aquesta histbria ha donat unes credibili- 
tats diferents a aqucsts sindicats, quc avui hem de dir que 
s6n tres, a Catalunya, i aqui ho podem clir -potser l’any 
passat no-, clesprks d’havcr passat pel rdkrendarnent de Ics 
urnes, ja quc tenim diversos motlcls dc societat rural, i totes 
les politiqucs que d h a n  fet aquests anys, clcs de la transici6 
cap aquí, respecte a un rnodcl de Catalunya i dirigit a aquest 
rnndel cfc Catalunya ..., hem tingiit les políticyues agriries, les 
de comunicacions i infraestructurex, l’cducaciond, les me- 
diambientals, ctchtera, Tot aixb ens porta cluc avui, quan 
parlem dc món rural a Catalunya, hem de pensar que s’ha de 
comenpr per veure quk ha passat, perqui: avui el in6n rural 
de Catnlunya, estigui com estigui -i jo  encara IIC) he entrat a 
clir si csti tk o no esth bé: estigui com estigui- ..., irosaltres 
interpretem que hi fia hagut, des dels anys seixunta cap q u i ,  
una cultura contritria a la imatgc dcl m6n rural.  Una cultura 
contrhria en cl sentit que  aixb ha provocat que I’endarrcri- 
ment 6s en cl I n h  rural i la modernitat estil en l’urbs; que la 
gent que volen progressar en la vida han dc iiiarxar de I ’ h -  
bit rural i se n’htln d’anar  a les grans ciutats; cluc eis llocs de 
decisici emibmica, política, social cs fan ii les ciutats i 
s’obliden les irccs rurals; que n o  s’ha fet u n a  política f ina-  
lista de fixar la gent en els ambits rurals; que tot aixb ha por- 
tat que, aquesta societat que avui dia cti diem tots 
<<rnediittica>>, aquesta societat s’ha anat polaritzant cap a 
enaltir i enlairar una imatge de tricimfitdor, una imatge de 
modernitat, una imatge de progrcssismc entorn a les urbs, i 
han donat una  imatge antiquada, rctrbgrada, HO tradiciona- 
l ista -que hagrrcra sigut bona-, siiiii cnstumista, de la sficic- 
tat rural. 

Nosaltres voldriem q~ie hi hagués -i potser aquesta 6s 
una Comissi6 fbnthstica i un marc adequat per- a exprcssar el 
que hem intentat, amb no massa kxIt-*.., doncs, anar 
creant.. ., volclricm crear una contracultura. Entenem que no- 
mes dcs d’una contracultura tornarem a allb atithtic. 5 s  a 
dir, no pretenem q u i ,  senyores i senyors diputats, tornar a 
intentar que la gent tornin a marxar clc les ciutats i sc’n vil- 

gin a les xoncs o a les cappleres de comarca, c) a tots 
aquests pobles, viles i poblets de Catalunya que han tingut 
una histbria -i tenen encara ~ i n a  iiistbria-, sinii inientar que 
aquesta gent que hi viuen, i que sens dubte la qualitat de 
vida és superior a la de l’urbs, no se sentin dc cap mancrii 
-de cap manera- menyspreats. 

Per tant, ens intentariem endinsar en un rctorn a allb au- 
tkntic, que pugui conviure il Cataliinya una societat rural 
rica, forta, moderna, preparada, j u n t  amb una societat urba- 
na, rica, forta, moderna i preparada. Aquesta immigraciri cx- 
terior i la interior, que es va fer de males maneres des deis 
anys  seixstitn fins i im,  ha comportat que la gent que han 
marxat de I’hrnbit rural es mirin amb menyspreu, nquesta 
mateixa gent, I’hrnbit rural i yue no vulguin recordar el seu 
passat recent. Penseu que moltes de les pessoncs que han 
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marxat, han marxat corn a frachs de la seva vida, i han mar- 
xat de I’hmbit rural recentment. La politica agrícola cornu- 
mi, que paga perquk no es treballi; o les quotes de la llet, que 
es compren quotes perque la gent abandoni les cxplotacions; 
u la no-politica forestal des de I’kpoca dels Icona fins fa 
molt poc; o els joves, que han estudiat, ens han costat di- 
ners, als hnbits rurals, i després, quan ha sigut l’kpoca de 
produir, se n’haii anat a les ciutats; el clespoblarnent ..., o la 
continui’tat, que és la joventut moderna i preparada, i que  
aixh es contraposa amb Ics cladcs csrdistiques del m6n rural 
1 el sector agrari cn particular, la seva renda pcr chpita puja, 
quan  es confon renda per &pila nml:, jubilacions i es confon 
renda per chpita amb subvencions. Els que  vivim en el m6n 
rural sahem que de la riquesa de I’agricuitura, de la ramade- 
ria i dels boscos depeneu moltes vicles, moltes viles i inolts 
poblcs dc Catalunya. 

Llavors, tornaríem al principi: quk entenem per inrin ni- 
ral? Per a nosaItres miin rural és molt extens; ocupa prhcti- 
cament el 65 o el 70% de la superficie de Catalunya, Pcr 
tant, 6s CII superlicie el més important, en nombre ct’liahi- 
tants el menys petit. Entenem que la societat urbana, més 
rica en aquest moment, ha de fer quelcom per retornar un 
equilibri al m6n ruriil que 1’Iia perdut per l’kxode sense 
pzd.liatius que ha sofert aquests anys. 1 si méssirn enumerant 
les comarques de Catalunya 4 s  molt difícil, aixb, dir-ho- 
clc la pitjor a la millor, ens aclonaríem de quk @s el que ha 
passat a la Terra Alta, c1 a1 Priorat, n al Bergucdh, o al Sol- 
stinks -anem marxant de comarques-, i aniríem veient que 
ha passat al mateix temps a un Tercikssa, il un Sabailcll, a un 
Barcelona, a un I-hspitalct, a LIII Lleida o a un Girona, i veu- 
ríem qui: ha passat a un  Solwria, el que ha passat a un Berga 
o el que ha passat a comarqucs properes, que Ics concixetn. 
Aixi) és la pregunta que ha  de fer o que ens hern de fer en 
riyuesta Cmnissici: tot és carreteres, tot sijn telkfons, tol. stin 
escoles, tot s h i  ...‘ ! No, no, no. Aixh si, perb no tot és aixb. 

Creiem q u e  la cultura iirbanita ha sigut tan forta, el mo- 
del de socictat ha sigut tat] atractiu i tan, jo diria, pressionrtt 
a practicar-lo que se’ns titlla EiciIment amb sentit clespectiu 
de ruralisles els que pretenem, ni més n i  mcnys, cluc retornar 
a Catalunya aquell equilibri quc havia tingut a principis de 
segle, on convivicn ics ducs socielats, i ara sembla que cs- 
(em cnfrontarit les dues socictats. No farcrn gran favor al 
pais f cn t  aquesta política. Per tant, ara sí que 6s necessari re- 
tornar al m6n rural el que se l i  ha deixat de donar durant 
r-lquests vint anys de transiciii. 

Era. necessari a Barcelona fer els Jocs Olímpics; total- 
ment d’acord. Ha sigirt una riqiiesa per a Catalunya; sens 
dubte. Era impurtantissini que ahir s’inaugurés el Parc 
Busch, Tibigardens, Port Aventura -tots els Iioms quc 1x1 
i ingut-, era i mportantissi m; crcarh, sens dubte, riquesa a 
aquelles comarqucs. Pcrh es beneficia relativarnent poc si n o  
s’iicilba I’eix transversal, I’eix prepirinenc, la carretera de 
Mansesa :i Súria. Hem resnlt fa pocs dies Iu problematica 
dels telkfons a pages, fa pncs dies. A cnsa mevR un tekf‘on 
costava 350.000 pcssctes. Mantenir a pagh  un iinivcrsitari o 
un graduat superior és molt difícil -6s molt dificii. Tenir 

gent preparada que visquin relativarnent il prop d’un centre 
on es prctkn investigar, on es pretkn exportar, on es pretén 
dotar de riquesa cultural i tecnolbgica 6s molt dificiE. All6 
altre són paraules. La realitat 6s que no hi h a  aquesta in- 
fraestructura humana. 

Aconseguir un director tkcnic a una fibrica clel Solsonks 
és molt clifícil i és difícil per a ell aconseguir-lo, i encara és 
mes difícil, si esth casat, per a la seva senyora n a la inversa: 
és molt difÍcil que un hereu de pages trobi una dona per ca- 
s a r - ~ ,  és molt difícil. 6s més alractiu que aquesta senyora, 
doncs, es casi amb un personatge que treballi a la banca o 
que treballi n l’Administraci6. Els nois de pagks, Ics noies 
del m6n rural busquen un treball a I ’  Administracici, busqucti 
un lloc a I’Administraciii con1 a garantia. I I‘ixcu-vos que us 
estic dient una skie de coses que res tenen a veure amb 
I’econornia, si n6 amb la imatge. Estic parlant. .*, Iwohablc- 
incnt guanya més diners avui un licreu de pages que esth trc- 
ballant la terra, que, evidentment, la PAC l i  ha sigut 
positiva, que u n a  persona que nn treballi en aqucst h b i t  i 
que estigui treballant, perb I’ultre íindrh vui t  hores i aquest 
hi ha la imatge que n’ha de fer cntorxe; l’altre tindrh vacan- 
ces, aqucst té la imatge que t& tres-cents seixanta-cinc clics; 
I’altre té un piset modern amb 120 rnctrcs quadrats, ~rnc? cui- 
na i..., i I’altrc rk una casa de pagks yuc t6 800 metres quil- 
drats i s’ha de mantenir. Un ferrer, si s’especi. 1’ itza una 
miqueta, sc’n va a un polígon industrial a I’entorn d’una 
gran ciutat, i podríem posar exemples fins demh al matí, i no 
cls voldríem avorrir. 

Nosaltres creiem -creiem- que  solnrnenl partint d’una 
base de retornar una imatge al sector ngrarr, I a través cle 
I’agrslri al rural, i acompanyat de meswcs evidents, clares, 
concretes, de reestructurar tot aquest sector, solament així 
tornarcm a tcriir un món rural corn cl cluc entenetn que es 
mereix Critaiunya. 1 no es pot perdre un sol poble de pagks, i 
ni) se’ns diu res, quan aquest pohlc torna a quedar ple els 
caps de setmaiia perquk han comprat les cases gent de fora 
del món rural; no se’ns diu res, absolutament, doncs, íent 
una carrctcra o retrobant u n  petit rnonumcnt romhic,  per- 
que les pedres o les carreteres no valen res si no hi ha 
I’hcirne dli per viure-hi i viurc’n. 

Per tant, aquest 6s el missatge dc Ramaders i Pagesos de 
Catalunya, que pretendria u n  món rural ric. Nosaltres no 
hern sigut mai ni serem inai defcnsors cle les S ~ I ~ V C I I C ~ O I ~ S ,  
de les ajudes, de les caritats; n o  serem mai -mai- defensors, 
no ho hem stgut mai, que es mantingui artificialment  LI^ sec- 
tor. Un sector ha dc viure per  se, arnb orgull, arnb dignitat i ,  
sobretot, creant riquesa i gaudint d’aquesta riquesa. Per tant, 
estarem sempre en contra i inai hi renunciarem, que són 
dues coses clifcrents, de totes les polítiqucs hasades en la 
subvenci6, et1 la no-producciii, en cl jardiner en qui: sembla 
quc ens volen convertir, doncs, les grans urbs als pagesos, 
als ratnaders, als silvicultors ii Catalunyri. 

Jo ara em sotmeto a les preguntes que vostks estimin coii- 
venients. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Grkies, senyor Torrenth. 
Ara proceclirícrn al torn de preguntes pcr part dels diputats; 

. .  
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jo els agrairia cluc per r? la bona adtninistracih del temps que 
tenim pcr a la compareixenqa €6ssitn al m é s  breus, al més 
concrets possible en les preguntes, i qiie ens contestaria tant 
el president com cl secretari tkcnic, eri David Coll, que  tam- 
b i  esth a disposici6 dels diputats. 

T@ la paraula en priiner lloc la diputada Pilar Arnalot, del; 
Partit Yopular. 

La Sra. RRNALOT: Si, grbcies, senyor. president, En pri- 
mer lloc, donar les grhcies al senyor Torrenti, per la seva ex- 
plicncii, i per la seva cornpweixenp, cn nom del meu tirup. 

Senyor Torrcnt6, fa pocs dies tarnbé van tenir una com- 
pareixenqa del sindicat Unili de Pagestis i anaven mes n 
menys en  la línia que vostk rnanifcstavn ara aquí. Vosti: aril 
ens deia, doncs, que 6s important rciornar al r n h  r u r d  i clu2 
és el que ha passat durant aquests vint anys q u e  s’ha deixat 
itbandonar. Atl~ii, 1’ altra vegudn també es va partar, cloncs, 
que marxen molts joves i ,  fins i tot, marxen la gent del rnhn 
I-Liral per les infraestructures, perquk no hi ha unes bones co- 
municacions, pcrquh hi ha eis problemes atn b l’escola, 
amb sanitat, ctcktera. Vostk deia de tornar a rctorniir, o si- 
gui cle tornar a retornar al m611 rural, i a mi ein sembla 
molt pcisitiu. 

Dela tamb6 vostk que: esth cn contra dc les subvencions, 
també h o  deia cl senyor Riera -ha recurdo- I’nltre dia, en 1;i 
compareixcnqa cluc va tenir Unici de Pagesos. Vostk, doncs, 
quin tipus d’;ijudes, si n o  s6n subvencions, vostk per quk 
apostaria? Ajudes directes? 1, si no, de quina manera es pot 
rctnrnar al m6ii rural després ja  que s’ha deixat dcsyohlar 
durant uquests anys? De quina manera vostC creu que seria 
la milriera idbnia per poder iornnr tina altra vegada, Ics per- 
sones cluc han marxat dcl rrilin r u w i ,  torirar a venir, tornar a 
estar al incin rurul? 

Grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Grhcics, senyora diputada, Té la pa- 

raula el senyor Torrenth. 
El St-. PRESIDHNT DE RAMADERS I PAGESOS DE 

CATA1,UNYA: B6, en primer lloc, penseu que quan parlem 
de la no-subvenciri, les scnyores o els scnyors diputats aqui 
podricn interpretar que nosaItres no volcrn subvencions. 6s 
a clir, nasaltres no volem I’esperit amb cluk es donen les sub- 
vencions. 30 posaria un exemple que potscr 6s molt actual: 
si preguntéssim avui als pescadors gallecs o andalusos si el 
que volen siin les subvencions o m a c  il pescar, em scnlbla 
que tots vostks ho tenen molt clar el que volen: el que VQ~CII 

cls pescaclors 6s pescar; el quc volem cls pagesos, els rama- 
ders o cls silvicultors 6s treballar de la nostra íeina i 
guanyar-nos la vida amb la nostra feina. El que passa 6s que 
cns ho han posat tan dificil, que dir: <&colti, és que Rama- 
ders i Pagesos de Catalunya n o  volen subvencions!>> Escolti, 
ens cquivocariern; les necessitem, totes les que hi hiin i més. 
El que passa 6s cluc s’hiiuria de fer un retorn on- , . ,  cl nieu 
besavi a casa meva, doncs, va aprofitar el temps de la fiI.10- 
xera a Franqn i van plantar vinyes, i es van guanyar molt bé 
la vida aproíitant u n  I‘ct con-juntura1 en aquell moment, 
doncs, d’una prtiblernhlica d’un pais veí. I, E, ,jo em vaig 
veurc en I’obligaciii d’arrcncar les dtiincs vinyes pcrquE 

aquí no,.., i, bé, vam restaurtir: a la mateixa hrca, doncs, vam 
fer cereals, i llavors vain fer carn i vam fer liet. 6s a d i r ,  n o  
quedar-nos amb Ia idea ancorada que, escolti’iii, hem de fer 
vi malgrat que e n  sobri, o hem de í’er llet malgrat ... Escolti, 
no. Nosaltres el que estern dient és que el concepte iuees- 
tructurar un sectom es pot fer de dues ~ Q ~ ~ I C S :  cl’una, nrnb 
una politica finalista i ,  per tant, les administracions han de 
tenir molt clara qucsta del’iniciii, o l’altra es pot í‘cr n la bra- 
va; 6s ii clir, escolti, cs van mor in t  d’un  a un i al final ja te- 
nim el sector rcestructurat. Se’ns han mort tots, ja podem 
tornar a comenqar de nou. 

Nosaltres voldríem amb aixb impulsar la idea cl’iiiia poli- 
tim finalista. La politica finalista IIC) solarrient ha d’agafar cl 
sector agrari, ha d’agafar tot cl mcin rural. El sector agrari, 
escolti, si a mi em deixcn a casa meva i c? mi I’ordi tnc’l pa- 
guen a 100 pessetes el quilo, perb eili despullen el meu en- 
torn de carreteres, de commicxiiins, dc tclkíons, ~ ’ ~ S C O I C S ,  
i el ineu fiil vol fer uns estudis pi-imwis, i liaig de tenir  121 

ineva senyora quc cada dia faci quaranta qui lhrnetres 1-1 por- 
tar-10 amb el cotxe, escolti, poca cosii cn faré jo del blat n 
100 pessetcs el quilo, i si Ilwors em pregunten: c<Vostk amb 
el blat es guanya la vida‘?)> Li diré: <(Si, senynr, perb ju haig 
de marxar de casa meva pcrquk n o  hi puc viure all&.>) Per 
tant, la política finalista 6s un tot, i 110 etis serveix solament 
la politica agriria, o IIO ens serveix solament la politica fo- 
restal, o no ens serveix solament la politica ramadera, sinli 
que ens servcix la política agrhria conccptuada.. . Avui parlar 
de ra~naderia i no parlar de medi ambient 6s ~ i n a  equivoca- 
cici, i nosaltres avui C ~ I S  poclriern beneficiar, sens dubte, de 
greus problemes que k5 la Comunitat I h o p e a  cn zones 
d’alta concentraci6 dc bestiar, amb pl-ahlemes ecolbgics 
molt i molt forts, I quan avui parles amb un holanciks, mira 
amb cnveja cl nostre pais perqui: e s  un lloc de ciaríssiina 
possibilitat i potencial ramader, per dos motius: per tines ex- 
tensions grans sense problemes d’iiifiltraciens, com poden 
tenir els holandesos amb Lines capes cle terra dc vint centí- 
metres, m b  unes aigües subtcrrinies a flor de pell, arnh 
unes coinarques com tcnirn a Catalunya, sccpcs, wtn és una 
Segarra o cwn ..., escolti, amb una capacitat de recui-sc)s hu- 
mans igual o superior al quc poden tenir els holandesos. c)u& 
ens falta, doncs’? Doncs ens falta u n a  planificaci6 adequada 
d’aqucsts recursos. Si nosaltres tenim una grari.ia en  LI^ lloc 
perb no hi tenim la carretera per anar-hi, escolti, malament 
rai; si tenim la carretera per anar-hi i la granja cn aquell lloc 
i no tenim una escola de í‘ormaci6 professional del personal 
de porcicultura, a mi IIO ern scrvcix que em diguin que hi ha  
una escola a Montpeller molt bona o a Utrecht tnolt bona. Jo 
I’haig de tenir relativament a prop. 

‘fotes aqucstcs polítiques, que s6n final istes, han d’anar 
acompanyades no solament del Departament d’ Agricultura, 
atnb recursos suficients, que tin eis ha tingut mai, mai -i 
aixh s’ha de dir molt fort: mai!-, per tan[, aquí és allh on 
nosaltres interpretem que la politica finalista no és precisa- 
ment mantenir la gent al camp,  sin6 també una politica CIC 
comunicacions i d’infraestructures, i u n a  politica d’educa- 
ci6, i una politica zncdiambiental, pensada -pensada- i pro- 
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jectada pcr fixar gent en el món rural, 1 jo l i  diria una cosa, i 
la hi diria també amb una certa tristesa: hi CEC més, h i  
creiem més, el nostre co lk t iu ,  a no deixar marxar els que ja  
hi ha que n o  pas a pensar que e n  farem venir CIC nolis. 

Aquest és un problema cle prioritxar. Home, tant de bo quc 
ens virigui gent nova! Potser podem incorporar a les nostres 
empreses, II Ics nostres colkctivitats, poclcm crnprar titenics, 
que per mi 6s més important el metge CIC Solsnna que ei 
metge de la Vall dWehron, i no sé qrii  6s un ni qui  6s I’altre, 
i pot scr Imlkssinnalment lan bo I’un CUITI I’altre, perb si 
eiix n’anern al Collegi de Metges, i vciem dos senyors, i íkin 
u n  cbctcl allh: 4 v w k ,  d’on 6s mcige‘? -Jo, de Solsona.>> 
H e .  4 aquell altre‘? -011, estb al Clínic...}) Posem-ho sobrc 
la taula, aixb, tarnbé. I aixh costa moli, costa molt d’enten- 
drc i d’admetre-ho. I si, il Catalunya, hi viim posar -.i ho re- 
cordo perfectissirnamcnt- cls hidroavions per il apagar els 
incendis, els vain posar ca Kcus, quan I’Iconii els cedia, era 
perqui: les senyorcs dcls aviadors se n’anaveri ii cstiucjar a 
Salou. X aixh s’ha de dir aixi, tarnbk. T, els boscos, els teniern 
més a prop a I’interior que allh, i hagukrem pogut fer una 
pista en algun altrc lloc ... ‘rot aixb s6n problemes de scnsihi- 
Iitat, pcrh jo ho recordo perfecticsiinamcnt, la senyora d’un 
aviador que va  dir: {<El meu marit dernanarci el t ras l la t  íi Ca- 
taliinya a I’estiu, perb amb u n a  condicici: a Reus, eh?, per- 
qui? de Reus Salou hi ha pocs quilbn~etre:s,>~ 1 cl campus ..., 
i jo he estat, i vaig tenir I’honor d’estar al Consell c1’Agt-i- 
cultura del president Tarradellas, i vam cstar demanant, el 
Consell, hi @rem trenta persones allh, homes de bona fe, per- 
 CILI^: no hi havia el Parlament-, cloucs jo recordo cluc vam de- 
minar la Facultat de Veterinitria per a Catalunya, i ei dia que 
eiis la van donar ho vain celebrar a Reus, r? la UniG hgrhria, 
i dlh érem trenta persones: cl eonscller d’ Agricultura, el se- 
crctari geiieral i tres L) quatre, ¡ v a ~  fer tina celebrxici amb 
un vas cle plhstic i amb un vi dcl Priorat, clire, a liart de I’cu- 
íiiria que porthvcin, el vi dcl Priorat cns va ncabx de portar 
a una ccrta eufhria. i vain cornenqar. a decidir OH s’haviri 
LI’  implantar fa F-;acultat de VeterinBria ..., il*lusos nosaltres, 
que no podíem dccidir res, perb, almenys la utopia que deia 
al principi. 1 al lh  cada membre del Consell, cada rnemhre 
del Conscll va demanar la facultat per al scu poble: allh hi 
havia gent dc Lleida, I l i  havia gent de Girona, hi havia gent 
de tot arreu. Jo no vaig dir  res, n o  vaig dir res i recordo que, 
al vespre, va  venir a illtima liom a sopar el president Tarra- 
clellas i em vil dir: {IM’han di t ,  Torrentó, que vcis na havíeu 
cleinanat res.)) 1 dic: crHomc, jo la volia detnanar pcr al meu 
poble, ja quc tothom l’ha cletnanat per al seu, perh el incu 
poble es diu Viver i Serrateix, i esti al capdamunt d’un turo- 
net i 110 daixb ... M’agradaria molt.>> Diu: (<Home, si ho diczi, 
canstai-ii en acta.>> I dic: <<Home, si, aquesta acta, l’ha de Ile- 
gir d’aqui a dos-cents anys algii, doncs, feu-l’hi cmstar.n Es 
clar, la Facultat de Vcteridiria no va anar a cap lloc -a cap 
lloc. P‘cr cluk‘! .To us ho explicark: no és un problema politic, 
dc partit polític, es un problema (Ec comoditat. Els &te- 
d r o w  que havien d’ocupar acliicstc? futura chtedra de patolo- 
gia, o cle fiirmacologia, doncs, eren senyors que vivien a 
Z3arcclona i tenien el seu prestigi. I llavors van coment;ar a 

parlar del campus, i van comenpr que l’impurtant en una 
facultat 6s un campus, i aquesta 6s la realitat. 

Per tant, la pregunta, i cenyint-me molt a la pregunta 
concreta..,, és a dir, nosaltres ja n o  pretenem que vingui gent 
nova: estern deinanant que no marxi la que tenim, i estem 
demanant que aquesta que tenim se senti orgullosa d’estar 
en un hnibit rural, i que els fills d’aquesta quc tenim se sen- 
tin orgullosos cl’anar il estudiar per a incorporar tecnologia i 
per a incorporar una cultura universjthria als hmbits rurals. 
Nosaltres nomes demanariem aixb. i aixb, hi insisteixo, no 
es farh solainent amb su bvcncions. 

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senynr Torrent6. Vol repre- 
guntar la senyora Arnalot‘? 

La Sra. ARNALOT: Be, m6s que repreguntar, .jo fi v d i a  
dir, senyor Torrentli, que esth clar que hem pogut cornprovrtr 
que en  aquests vint anys, com ha  dit vostk, doncs, s’ha aban- 
donat el món rural. La preocupacit‘, i cl problema és cluc eiis 
h o  trobem ara, que és el que diu v o s t ~ :  no solament cl pro- 
blcma que ens marxin, sinó que sc’ns quedin. 

Jo recordo que una de les vegades que ho vaig preguntar 
en una de Ics compareixences, vaig preguntar si es coneixia 
el riombrc de persones que estaven abandanant ei camp, i 
em van dir, fins i tot, que tw s’abandonava, sinri quc fins i 
tot se n’hi havien incorporat, cosa que sembla ser que vostk, 
també una altra vegada, en una altra compareixenqa, va dir 
quc 110 es que s’havien incmpor;it, sinii que sembla ser cluc 
potser s’havien mantingut, quc no miirxaven tant, no? 

Bé, jo, pel que veig per la sevil contesta, i també per la 
seva intervcnció, el problema 6s el que veiem, les comunica- 
cions, naturalmcnt, i que tinguem uns bons serveis perqui: 
no ens marxin, i per a aixb, com deia vostk, amb partides li- 
nalistes, hi estic completament cl’acord, m@s que res era com 
ulna petit a..., m k s  que repreguntar, ler u n  petit aclariment 
dient-li, doncs, que estic d’acord amh tot el que vostk acaba 
de comen tar. 

G rhci es. 
El Sr. PRESIDENT: Sí, a continuaci6, cotn que suposo 

que n o  h i  ha resposta ... (Veus de ,fiins.) No hi havia repre- 
gunta ... Passem la paraula al segiient diputat, que seria Mi- 
quel Pueyo, del Grup c1’Esquer.l-a Repli bl i cana. 

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor president. .To hc de dir  
que compartim gnirebk al cent pcr cent la sensibilitat dc les 
paraules del senyor Torrentb. I31 senynr Torrent6 no ha 
d’oblidar, a més a més -suposo que ja ho sap-, que u n a  part 
segurament substancial dels diputats i diputades d’aquesta 
Co ni i ss i 6 pro ve nen d i recta [nen t o i n (I i rec t arn en t cl’ aquest 
m6n rural del qual estem parlmt. Algunes de les coses que 
el senyor Torrentli ha dit s6n profunclainent certes, i algunes 
de !es scnsnciotis que ha apuntat fins i tot es poden quantifi- 
car. Q u a n  ell parlava de les dificultats d’un  hcreu de pagks 
per a trobar una companya, doncs, les xiircs, els incicxs del 
cpe es coneix com a solteria  a as culi ni^ en les cornarques de 
Catalunya coincideixen en pard~lel, cl’una manera absoluta- 
incnt precisa, amb les coniarqucs més deprimides, i, ;-i més a 
mks, amb puntes municipals molt singulars i molt curioses, 
El que passa 6s que una ... Ja dic que esicm d’acord amb 
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aquesta sensibilitat. Potser una mica l i  retrauria, a I’hora clc 
formular aqticstn pregunta, un e x c h  de psicolngisrne a 
¡’hora interpretar, diguem-ne, aquesta du;ditat wn6n rural .. 
m6n urbh, pcrquk entenem dues coses: una, que aquest 6s UII 

ibnornen clissortacianient no cstricte ni espccif’ic de Catalu- 
nya, 6s i111 fenomen quc i6 les seves arrcls en  el m6n poste- 
rior a la Revoltrci6 de 17K9, que vil en paral-lel al procks de 
nmlernitzaci6, al procés rl’urbatiitzrici6, i q ~ i e  sohretot 
s’arrcla cti unes detemi nades I’hrmulcs econhmiques, d’una 
societat de tipus capitalista corregida I) no cnrregidii, Algu- 
nes de Ics cvolucioris que avui s’estan cmsiirimt es poden 
detectar j a  cii Ics dades demogrhllqiies de mitjans del segle 
XIX i en  els primers c~)~npiissos cle la revoluci6 industrial a 
Catalunya, i, per tant, probahlemcnt si grwerns anteriors ha- 
g iicss i 11 a h n t  at aq iics t ii prc)b I em hti c a, du t i  cs, a v u i IIO ens 
trobariem CII I I I ~  situaci6, cn part, clc tipus terniinal. 

D’dira banda, és evident qiic el mbn rural 6s ~ i n a  realitat 
ibrqa heterogkn-ia, 6s a dir,  Ics problcim~tiq~ies CIC tipus per- 
~oiial ,  de tipiis objectiu, per cxernple, d’un p b l c  dc Llimen- 
sions mitjanes clcl 13aix Segrih s6ti I’orc;a diferents dc Ics 
problem~~tiques de Ecs famílies qui: queden e11 iin miinici pi 
de ccnt tiahitants c? I’All Urgell. 1 ii i n i  m’agrodarh, cti tot 
uiis, I‘ormular uila pregunta cn la dircuci ii..., jo insistiria en 
nqucsts aspectes, diguem-ne, de tipus ob.jcctiu, dc tipus m i i -  

teridista, si cs vol -en la iradici6 filosbfica c~~rc)pea--, tot i 
cluc cntenc tamM aquesta visifi, aquesta tensi6 mcin rural - 
inOn urbh, i, a mes, d’algun:t ruancra em scmblíi, j a  dic, que 
mol ts  diputats i diputadcs cl’acluesta Comissi6, doncs, la 00- 
neixem i 1’ liem viscut familiarment, Seneracionalriient, et- 
cktera-, per0 m’agradaria preguntar-li cssencialtncnt qu ins  
s h  cls costos --vosti: ho ha anticipatt-; jo, per ~ i n n  banda, 
crec que en acliicsts moments cies del m6n urbh --si és que cl 
In6n urbA tntn b6 és u n a  realitat hornogknia, que ho dubto--, 
ilcs del n i h  urbh es co~nericen a detectar ceris valors al‘cgits 
positius cn el que cn podríem d i r  la qualitat de v ida  del mtin 
rural ,  o en cert aspectes i en certs htnhits; perh cl que és evi- 
dcní, el q w  ii mi em scinhla detectar d’una tnanera rotund;i, 
CII aquest rn6n rural hcterngeiii, 6s que es té In sensacili -i 
vosti: ho ha anticipat- que implica viurc-hi uns costos afe- 
gits molt iinportnnts, és a dir ,  des del punt de vista cle la sa- 
nitat, des del punt de vista de l’cducacili, rlcs del punt  de 
vista dels transports ..., i si, ;i més a més, eritrcrn en la 
clinkmica cfcls nuclis dels municipis, cicls nuclis ail lats dcls 
municipis, aleshores la sitiixi6 en alguns casos ja  6s patkti- 
ca. 3-Ta quatre dics, eri un nucli en concret, d ’ u n  municipi de 
l’A\Et Urgell, ii Coll dc Na@, em deicn: &I ciil-ter ja nu ve 
al nucli, sinci que, quan ens veu, cada clos o tres mesos, ciis 
clóna les cartes.>> Aixb vol d i r ,  doncs.,., en  fi, citialitat de 
vida, costos afegits,.. 

M’agraclaria preguntar-li, o que vostk insistis una mica c) 
continués una mica en aquesta, diguem-ne, rlial?ciica entre 
dciertninats vairm positius afegits i costos que, a rnks a mbs, 
probablet lien t s6n quant it‘icables ccnnlini icament, i segur 
cluc voste, doncs, ftltniliarmetit o per Ics dades lluc terien cn 
la seva entitiit, cls podria d’alguna iiiaiicra quantificar. 1 3  a 
dir, fitis a qu in  punt resulta més car, en q w s t s  moments, al 

. .  

país, o m& dur, mantenir-se en  ei m6n rural yuc virire en el 
m6n urbh, salvant, perb --ja l i  ho he dit d’entracla-, la idea 
que em sembla que s6n realitats bastant heterogknics. 

Grlicies, senyor prexiderií. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcics, senyor Pueyo. S i  vol res- 

pondre, senyor ‘h-t-tm6.. . 
El Sr. PRESIDENT DE RAMADERS I PAGESOS DE 

CATALUNYA: Bé, a mi m’ha agradat que vostk hagi apun- 
tat que nosaltres hc~n  fet més uila inti*oducciii de tipus socio- 
Ihgic, perqui: cntcnem que si tio ciis endinsem, en primer. 
lloc, en aqucstc,s qiiestions i nom& fcrri ~ i n  plnntejarncnt cs- 
t rictament, cstricl ament economicist i i  del terme, CIOIICS, CAU-. 

rcm en el mattcix que s’ha fkt firis arn, és ti dir, si IIC) pariirn 
cle la base que 6s important UIIR economia de mercat, perque 
cns I’hern donat tots, i entenern, doncs, que s’ha de rcspectar 
la llibertat de 1’individu, perqui? ens ho tim donat tots, si’ 
que  hem d’afegir seguidament que els govcrns, les polili- 
qiics dels governs podcn ficilrncnt desviar I’atencici cap c? un 
lluc o cap 11 l’altrc -i em sembla quc, en aixb, hi cstareerii ab- 
sotutarncnt tats d’acorcl, I si parlo aquí ;md> iina -si em per- 
meten la piimila-, una fiimitiaritat, ds perquZ: molta gent 
dels cluc veig aquí i cofiec sé que vhen,  o proccdeixen, I) 

esinn en l’hinhit rural. h i x h ,  6s molt difícil CIC ~ c r - h  en un 
altre fbrum, on totes les pcrsones quc assisteixen s h . , . ,  aixii 
no es podria fer CII cl Coikgi d’Economistes de Cataliiny;k, 
per exemple, o ii ESADE, 1 1 0  podrícm fer-la, aquesta nu- -  
teixa exposició, i probriblciiient ens n’hauriern prcserrtat iinii 

altra, CII la  inatcixa clireccih perb cn termes inenys socio- 
lbgics i niCs de nfimeros. 

fjs clar, nosaltres partim cfc la base que tota cultura arriba 
a un punt que crea, dcsprés, una contracultura. Hem dc co- 
rnerqar per aquí, i pcr aixb p a h v ; ~  CIC Ics utopies, a1 princi- 
pi. Nc)saltres hcm passat una  C L I I ~ L I M  urbanita, 1’hc.m solert i 
probablement cra necessari, i aquesta cultura, doncs, va co- 
rnenr;ar CII txna postguerra, amb un índex de participacii, en 
la riqucsa estatal dcl sector agrari i de I’hntiit rural a l’iri- 
clustrial, i en cl  nombre del 56% al 2 i escaig pcr cent encara 
som a Catalunya, Aquesta 6s la dada: que nosaitrcs prete- 
nem mantenir en ei sector agrari liti lS%, e s  que, escolti’m, 
no hi v iu r ím,  és impossible. 6s a dir,  nosaltres hem de par- 
tir tic la basc cluc el que hi ha, per bé o pcr mal, ja hi és i ja  
csth bé; el que hem cl’intentar, hi  insisteixo, 6s qirc cls que hi 
ha no abandonin, i perquk rw abandonin podem íer cliverscs 
coses. IJna és rle dir: wxml t i ’n i ,  pel sol fct que vostk s’csti- 
gui aquí, eh?, cobri tant, i el posarem en nbinina de la [ h e -  
ralitabr I Aquest és un plantejaincnt, que cvidentrnent vostks 
estaran d’acord amb mi qiie seria molt car, i no si cl país, 
aixo, s’ho podria pcrmetre. En canvi, s i  q u e  es pot permctrc 
el país quc una farnilin de l’hlt Urgell nii~rxi perquc ei falta 
un tros de carrctcra, per6 dcsprés crearem u n  equip ctc pro- 
fessionals, amb un 4x4, amb lina <<pirtrla>> a sobre, atrili un 
equip de rudiotelkfon, amh uns equipamctits, unes botes ..., 
uns equipaments bcn fets, uns lioritris i liries vilcmces. No 
podem fer una cosit, perb si que en porlcni ler u n a  altra. Lla- 
vors, jo em penso que amb aixh dono una pri1ner.a part de la 
respr,stz~. Probablement, ayuclln hmi l ia ,  doncs, no  ho sé, 
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amb una petita subvenció del gas-oil que gastava e1 4x4, que 
era de fa trenta anys, probablement, amb dos-cents litres de 
gas-oil a I’any la mare haguem anat a portar els nanos a baix 
a la Seu, i potser el Quer Foradat no ens hauria quedat buit 
com ha quedat ara. O a Arskguel 110 haguérem hagut d’in- 
ventar Ics trobades dels acordionistes per fer-hi tornar gent. 
I la gent que ens hi van tornar ... -i jo en s6c un  dels protago- 
nistes-, que semblava quc era molt culta i que era molt 
maca, la gent que cns va tornar, jo n’estic molt content, per6 
no era el que volin. La gent qLle ens va tornar: gent fanthsti- 
ca de Barcelona, doncs, que van comprar aquelles cases allh. 
X avui és un poble fantistic, i el traiem a tots els reportatges, 
perb el pagks que hi havia alb ,  aquell no hi és, aquell no hi 
6s. I aixb 6s el quejo volia dir. I quan no hem tingut pagesos 
hem fet Ia earrctera. Hi hem fet la carretera, i abans no hi 
era, la carretera, i al Quer Foradat, quan  no hi hem tingut pa- 
gesos, h i  hem fet la carretera, il abans no hi era. 

Per tant, la h m ,  I’hem portat a molts pobles quan j a  no 
hem tingut els pagesos. I el telkfrm a tretze o a catorze mil 
pessetes I’hem posat per a la gent que han llogat despris una 
casa per aniir a passar els caps de setmana. 16s important. i 
jo s6c dels que participo que val més una casa habitada el 
cap de setmana que ensoirada, cnderrocada. 6 s  molt impor- 
tant, aixb. Perb aixb no 6s el que nosaltres estem dient. 

Pcr tant, si IIO entrem ..., si no entrcin en aquest.a compo- 
sicici sociolhgica del país, si no entrem en  aquest fet real i 
tangible, i ha volem tractar amb terminologia solament eco- 
nomicistn, jo els diria, senyores i senyors diputats, que e? 
més prictic 6s tancar el mcin rural, i llavors ens acostem tots 
una mica mes a rp i  a 13arcelonc?, hi íem una franja i totu ?a 
resta fem un parc natural. I si hem de deixar els caps de 
setmana quatre pagesos o quatre ramaders ailh dintre perquk 
hi tim de Fer UII paper, en aquest decorat, en aquesta pintura, 
aquests els fem funcionaris de la Generditat. 

Tenir avui una explotaci6 agrhria, ramadera, Corestal o 
agrícola, en  irnbits rurals, avui, és un cost, i 6s un cost im- 
portant. I aquest cost no solament ..., no solament no s’entén, 
sin6 que encara, aquest senyor, per fer la seva activitat, els 
darrers catorze o quinze anys, la fiscalitat se l i  ha multiplicat 
per catorze o per quinze, Ics transmissions patrimonials se l i  
han multiplicat per catorze o per quinze, els impostos d’acti- 
vitat -cosa que no s’havia vist mai- 6s molt important, i et- 
&era, etckterr?, etcktera. Per tant, quan jo parlo d’uuna 
politica finalisla, em refereixo precisament a aixb, precisa- 
ment em refereixo a aixa: fem-li la vida cbmoda, ja en una 
situaciii moltes vegades d’incomoclitat, i no l i  posem aviii al 
scctor agrari més trampes i mds pals a Ies rodes. 

Avui, un pagh -i em sembla que aixb h o  ha dit molta 
gent-, avui un pages ha de portar al costat un gestor. Avui, 
u11 pagks, cluc 6s una persona que li repugnen els papers, li 
repugiicn, ens repugnen profundament els papers, si no vil 

carregat CIC papers del mati al vespre, no viu. I nixh 6s un al- 
tre concepte que s’ha dc tenir clar. 

Per tant, avui, fer de pngks, fer de ramader, fer de silvi- 
cultor, viure en  un hmbit rural -llavors també parlaríem del 
forner d’aquest Ambit rural, i clcl mcchnic, [amb6 en parla- 

ríem-, perb, a mbs a més de viure a I’hmbit rural, fer aquesta 
professi& avui té un cost molt superior, molt superior a la 
gent, per exemple, que es queixen a Barcelona del que val la 
targeta del metro, o la targeta de l’autobús. I R mes a més, i it 
més a mes, si no  ho recordo malament, el metro de Rarcelo- 
na, I’autobús de Barcelona, doncs, te un dkficit de 100.000 
milions de pessetes. I a més a més diria aquesta dada. 

I j o  no tinc targeta d’autobús. I tota la gent que viu en el 
Intin rural tenim un cotxe, hem de pagar els impostos, hem 
de pagar el gas-oil, al mateix preu que paga tothom. L’6nica 
cosa que ens estalviem és el parquing de casa, perqui: aixh sí 
que  el solem tenir baratet: parem alb, vora un marge. Perb, 
a part d’aixb, paguem tats els impostos i quan volem venir a 
Barcelona hem de pagar un phrquing aqui, a Barcelona, que 
avui, si no hi ha re de nou, doncs, em costari a mi dues-mil 
pessetes. 

Per tant, aixb 6s el quejo volia dir, de viure en un lloc o 
viure en un a h .  Política finalista? Home, podíem haver 
portat el Departament d’ Agriccul tura ..., el podiem haver por- 
tat a Vic, o el podíem haver portat aquí a Bellaterra, que ho 
hagu6rern tingut més fici?; no, no, l’hein de collocar a dintre 
de Barcelona, i cada vegada, si podem més al centre de Bar- 
celona, millor. Bs un concepte diferent. ~ e r n  tingut ia sort 
que ens l’han posat tot en una p e p ,  que aixb 6s u n  avan- 
tatge, i lzbitns havicm de córrer en diferents llocs. Perb 
aquesta és la política finalista a quk jo em referia. 

El SI-. PRESIDENT: Grhcics, senyor Tcrrrentó. El senyor 
Pucyo vol repreguntar? 

El Sr. PUfiYO: Sí, gricies, senyor president. Senyor Tor- 
rent6, hem tingut la sort que ens el posin finalment tot d’una 
pcqa, perb aixb ens ha costat molts diners en els darrers 
anys, i forma part d’aquestes contradiccions que wsti: de- 
nunciava i destacava. 

Jo l i  he de dir que comparteixo plenament la resposta que 
vostk m’ha donat, i d’nlguna manera fins i tot m’ha aclarit 
algun aspectes dels meus dubtes inicials. I 6s cviclent que 
I ’hica visi6 cuherent en aquests moments, i possible, del 
món rural, és una visió de tipus gfobalista, és a dir, una vi- 
si8 ..., una visió cívica, em permetria de dir. Ara, si que és 
cert que ... Vostk diu: <(No podem analitzar-no amb uns crite- 
ris estrictament economicistes, perqui: nixb ens duria...>>, al 
que diu vostk, a convertir l’interior riel pais en una mena de 
parc temhtic on ets supervivents farien un papcr, abillats, 
tn’irnagino, amb el vestit tradicional de cada zona. Perh si 
que 6s evident que les decisions econbmiques, c)  les deci- 
sions de prograrnaciii, tampoc no s6n decisions neutrals o 
objectives. 6s a dir, no és per raons estrictament econhmi- 
ques o econornicistes que determinades coses es fan o no es 
fan, sinci que darrere d’una decisi6 de tipus econbmic hi ha 
sempre una decisi6 politica. Voste ho ha dit: els costos del 
transport en les aglomeracions urbanes tenen uns  dhf‘icits 
etiormes i ,  malgrat tot, es mantenen, perquk s’hm de rnantc- 
nir, perqui: hi ha d’haver aquesta xarxa de transport, i ,  en 
canvi, de vegades no es volen assumir dkficits molt mes mo- 
destos per mantenir sobre el territori aquest percentatge de 
població que vostk deia. 
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A mi em sembla que el gran.,., potser, digucm-ne, una 
qiiestid sobre la qual podríem posar-nos d’acord és si real- 
tneiit -i en  tot cas l i  rciormulo la pregunta en aquesta clirec- 
cib-, 6s si realment el percentatge actual que tenim de 
població sobre el territori, sobre les Arecs més despoblades, 
sobre les hrecs I . L I I . ~ S ,  el percentatge actual que tenim de po- 
blacici activa sobre cl territori ... En Ics seves compareixen- 
ces, el conseller cl’ Agricultura ens ha recordat, en diverses 
ocasions, quc lamentava que des quc ell va prendre posxes- 
si6 del chrrec fins al mornent actual hi ha liagut una pkrdua 
d’hecthrees cultivades ..., 110 perque naturalment hagi prcs 
possessi6 o no un  determinat conseller, sinó per determina- 
des circumsthncies. Per tant, la meva repreguntn va en 
aquesta direcci6: estern realment, hem arri bat realment a un 
mínim per sota del qual, si no mantenim aquesta poblaci6, i 
si no mantenim aqucsta activitat en ei sector primari, fins i 
tot, fins i tot, el mínim de sobirania del país, es a dir, el nií- 
nirn de sobirania des del p u n t  de vista de i’aclministraci6 del 
seu territori, de la producci6 d’una part dels SCUS recursos 
aliinentiiris en mathies primeres, pes sota del qiral fins i tot 
aquest minim de sobirania estaria en perili? 

El St.. PRESIDENT: Sí, senyor Torrent6. Encara que no 
es la mateixa repregunta, perti est& ini tjanamcnt lligada. 

E1 Sr. PRESIDEN’I’ DE RAMADERS I PAGESOS 1113 
CATALUNYA: Si. El que passa és que, aquestes coses, jo 
penso qirc aixb és tina inica coi11 cl soiriment humh:  fins on 
es pot aguantiir? Jo penso que la resposta és molt difícil do- 
nar-la amb objectivitat. 1 3  a dir, aquella pcrsoria que te mal 
de cap, {{ja n o  aguanto mh,  i aguanta un ilies mks, i dos 
mesos ... Jo pcnso que aquest limit I’hern depassat +ja fa  
temps. Que aixb 6s un clam, de dir c d x h  ja est& tot perdut>>‘? 
Ni molt menys! Nosaltres hem vist a reviure, els Últims tres 
o quatre anys -i explicarem, si C O I I V ~ ,  el rnotiu del perquk-, 
(Joncs, que. una cdla  de joves s’haii tornat a reincorporar al 
sector agrari. En la nostra opini6 ha sigut més pel dkficit de 
treball industrial i de serveis, per la crisi d’aquests anys, que 
per voluntat, El que passa és q u e  aqucsta persona csth incar- 
porrida: si ara l i  iem cbrnocles i li fem fhcils les coses, proba- 
blement haurem recupcrat ..., allb qtie diuen en castellh CIC 
<<no hay mal que por bien no  vengm, doncs, haurem recupe- 
rat una quantitat de persones que anaven en aquella direccici 
i s’han queclat a casa. 

També 6s cert que hi ha una  joventut, avui ..., i ho veiem 
ii Ics escoles agrhies, i ho veiem et1 aquesta gent que fan in- 
tercanvi de l’escola a les families, doncs, iinii ilblusi6, una re- 
novució en una  il*lusiri en el sector i en l’hnbit rural, 
francainent, que no la veies fa deu anys. I aixb s’ha de dir, i 
aixb potser és mks fruit d’aquesta ..., aixb que en deia <(con- 
iracultura)), que la gent ja  estan tips, una mica, d’aquesta 
llonganissa que pengen, doncs, a les ciutats i veiien que tam- 
poc és tal, i que a casa s’esti cbrnode i cs pot tenir un cotxe, 
s’han fct carreteres, hi ha tclkfon, hi ha televisió, hi ha ai- 
gua, i ,  per tant, aquesta gent ja  n o  es troben tan nialatnent. 

Clar, nosaltres el quc cstcm ara ..., estern fent una collita, 
ara nosaltres csteni recollint les pditiclues, entre cometes, 
agrhries, i de redistribució del territori, dels anys seixanta o 

setanta: qualsevol política, diguéssim social, quan se sembra 
Ia collita, iin 6s immediata. Jo penso que s’ha de SCI’ objec- 
tiu, en aquest tema, i ja potser els pares cl’avui no diuen tant 
com els meus pares, que deien: <<Escolta, cl que has de fer 6s 
estudiar i marxar de p a g h .  I avui aixb sembla que ja  no  si- 
gui tan fort, perqui: el xicot va amb u n  cotxe, i la fil la,  
doncs, té un 4x4, i aixh,.., aixb és positiu. Per tant, jo  penso 
qiie 110 estem al final, de dir <<ja no hi ha res a ím) ,  sinó que 
penso que s’hagueren pogut fer coses molt millor í a  uns 
quants anys. I probablement collirem el que varn fer la dkca- 
cia dels vuitanta ..., ho collirem al 2000. Jo penso que ha de 
ser una mica aixi. 

Ara be, si partim de la basc que I’objectiu bhsic és crmr 
riquesa en els Bmbits rurals, si uti pagh que tingui un bosc, 
el bosc no s’entén com a element productiu, sin6 com a ele- 
ment paisatgistic, I’espiiietn. Si un pagks no t&.. -i poso co- 
ses concretes-, no te uila granja dc porci, i aquest porci 
dcspris no s’entra de cop a cornpetir amb I’exterior, amb 
una genetica, amb una investigaci6, amb una classií’icacic‘, 
de canals, que puguem competir amb els Iraticesos o els ho- 
landesos, aquest sector -sic, avui- d’nquí a cinc anys haurh 
de tancar. Si no es fa una politica sanitliria, xoosanithria, 
adequada i correcta, hatirem de plegar per moll. Si no es l a  
una política de compra de quotes lleteres allh on calgui, a 
Galicia, a Astúries, a Paris o ii Londres, i no  les i-edistrihui’m 
als raniaders cluc vulguin continuar produint llet a Catalu- 
nya, la vaqueria de Catalunya qite avui te setanta vaques, 
d’qlui a cinc anys n sis anys seri obsoleta, 110 podrh crgixer. 

Si n o  es fa aixh, hi haurh allb. Quan‘? 136, cl’aqui a quatre 
o cinc anys. Escolti? m, parlar cle cinquanta v;ques a Catalu- 
nya fa sct c1 vuit anys era una cosa enorme; avui hem de- 
mostrat que una hmil ia  amb cinquanta vaqucs n o  pot viurc, 
pcrb en canvi les quotes se li han quedat :I cinquanta vailires. 
I quan  han fet la redistribucici de les L - ~ U Q ~ ~ S  que vim fcr, dels 
plans de reordenaci6 del sector lhctic, aquestes quotes se 
n’hnn anat cap a Galicia i el Pilis Basc. A Catalunya hem de 
fer un  pla de reestructuracib del sector lleter. Aixb 6s el que 
és urgent. Per que‘? Perqui: d’aquí a tres o quatre anys tin- 
drem els resultats. 

Si hi ha un pla d’arrenciir vinyes a I’Estat espanyol, ens 
hern de preparar -perquk aquí no ens ho iaran-, ens hem de 
preparar quk fem dcsprks amb aquestes vinyes cpe s’men- 
quin. Perquk, s i  no ho tenim preparat, doncs, aquelles xones 
quedaran desertes. I podriern posar exemples --Com que par- 
la vosti: de concreciii, jo l i  parlo de concrecici-, i podríem 
parlar de les ovelles, i podríem parlar clcl que vast& vul- 
guin. No els voldria avorrir. De cada subsector hauriem dc 
parlar de la solució. Corn que en tenim tants, hauríem dc 
parlar tot el mati, i no els voldria avorrir. 

Ara, que la soluci6 no passa pcr aquestes semisolucions, 
plantejades, sembla ser, també tina altra vegada, de I’urbs. 
Es ii dir,  (<la st~luci6 al sector agrari 6s ..., no sé,.., cl turisrnc 
niral)>. Escolti’m, ara ens hern de comprar una yeineta i ens 
hern de posar un davantal per resoldre ei problema. 0 hem 
de plantar tbfones. O hem de plantar.., Escolti’rn, escolti’m, 
no! En la meva opini6 -personal, aquesta; no és del ~neu  
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grup; personal-, aixh 6s un insult. I ho he dit sempre: que es 
donin filcilitats al que vulgui i tingui una capacitat de mos- 
trar la seva casa i vulgui convertir all6 en u11 restaurant o un 
hostatge, a mi em sembla molt bé, perb que la soluci6 al 
sector agrari n o  6s convertir-lo cn un sector estrictamcnt tu- 
ristic ... O artesania, que ara es diu: <d3colti’m, ara a la i-nevc?. 
filla l i  faré fer cimtirs, i vasos, escolti, i a la meva senyora, 
que l i  encanta, fer akhnb.> ) ,  No. La meva professici, la dels 
meus parcs, i voldria que fos la dels meus fills, 6s continuar 
tallant boscos -ara se In’Iian cremat: els tornarem a repo- 
blar-, munyint vaques o fent porcs. A mi tn’agradaria que 
fos aixb, eh?  La resta, per ini, és política de gderia. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcics, senyor ‘rorrentó. A 
ctmtÍnuaci6, donaria la paraula al diputat Ramon Vi lalta, del 
Grup Socialista. 

El SI. VILALTA I OLIVA: Moltes grhcics, senyor presi- 
dctit. Abans que res, saludar, doncs, la prcskncia del senyor 
Nrircis Torrent6 i del senyor David Coll, i agrair-los la seva 
exposici6. Exposici6 que, des cle la perspectiva sociologica, 
cluc 6s biisicarnent en la que clls s’han ccntrat, nosaltres hi 
coincidim; que, aquesta coincidkncia, és una constatxi6 que 
venim reiterant cn succcssives compareixences i sessions 
d’aquestn Comissi6. Hi ha una preocupíiciri bhica estesa i 
compartida sobre el futur del m6n rural en cl conjunt cl’Eu- 
ropa, en el conjunt d’Espanya j ;qui, a Catalunya, particu- 
1 arnien t ,  

Ja crec quc tots plegats ens entenem prou b6 quan parlcm 
que el m6n rural és el conjunt de les persones quc viuen en 
e1 territori, agrupades cn nuclis de poblaci6 m e s  o menys 
grans, i que tot i que l’agricultura i la ramaderia cada vegada 
s6n Inenys iinportants continucn sent I’xtivitnt econbrnica 
de referkncia que vertebra en bona mesura aquest món rural 
i que f i  dhia scntit. 

I, per tant, cni pcrmetrh el scnysr Torrentó que abandoni 
-í’cta aquesta constatacici de cnincidkncies- l a  perspectiva 
sociolhgica i in’endinsi una miqucta més en la perspectiva 
econimica II economicista a la qual ell al-ludia,  i que h o  faci 
precisament a través de les scws darreres  asau au les: ell deia 
que la solucici no poden ser de cap manera les activitats 
econhmiques itlternatives II la mateixa ngricul tura i ramade- 
ria, s int i  que la solució ha cl’estx ncccsshrinmcnt en el con- 
reu de la prhpiri activitat, sigui I’activi tat ramadera munyint 
vaques de llet, i si és agricola llaurant els camps, i si és fo- 
rcstal cultivant els boscos, que necesshriament harrrien de 
ser productius. 

El problema, senyor Torrent6, és cluc I’estructura agriria 
de Catalunya no permet fer fiixi, d’unn forma general. El 
50% i escaig CIC Ics estructures agrhrics, agrhries especifica- 
ment, de la propictat de la terra est& en I‘inqucs que no arri- 
hcn I-I cinc hecthrees i aixb ens posa en evjdkncia imme- 
c1iat;iment una estructura agriria dificilmcnt viabIc. I si ens 
situem en el sector del vacum, efectivatnent, en aquest mo- 
incnt constatem ja  que cinquanta vaques no scjn suficients 
per parlar de la viabilitat de l’explotaci6 rainadera. 1 si anem 
escometent cada un dels sectors i dcls subsectors, ens trobi\- 
rem que hi ha un problema biisic important en  el nostre país, 

que és el problema de les estructures agrhries. Jo sé -perme- 
ti’m l’al.lusi6 personal- que el senyor Torrent6 té una explo- 
tació magnífica des dei punt de vista de la viabilitat, perb 
aquest no és el comú del sector agro-ramader de Catalunya. 

T aixb ens aboca necesshriarnent a plantejar Ia qücstió en 
termes també economicistes. Quk hem de fer? F k m  d’instru- 
rnentm linies d’actuació que per garantir la preskncia i I’as- 
sentament de la poblaciii sobre el territori ens aboquin de 
ple a una política que esmerci molts recursos via subvenció, 
no per viabilitzar, sinó per assegurar la poblaci6 sobre el ter- 
ritori, o, per contra, hem d’optar per una política que tendei- 
xi a recolxar i a recolzar-se en Ics estructures més viables i 
més competitives, i per tant fer una aposta ja decidida per- 
quh cs produeixi la sirnplificacih en I’estructura agrhria, en 
\’estructura ramadera‘? És clar, aquesta segona te cfec’tes 
traumhtics snbre I’asscntament de la poblaci6 sobre el ter- 
ritori i unes conseqiihcics indesitjables des dcl punt de 
vista sociolbgic i des del punt dc vista clc I’equilibri terri- 
tori al, 

I, per tant, jo situaria la qiiestih aqui. 12s il dir, plantqjadcs 
les coses corn vostk les ha plantejat i fetes les intervencions 
que ja fiem fet ,  em situo en aquesta tnateixa linia i perme- 
ti’m que l i  requereixi, que li  demani u n  punt més cl’aproiun- 
Climent en aqzicsta qüesti6. 

Si el dilema 6s aquest, si el dilema és d’tines cstructures 
difícilment viables, dificilment compctitives tant en cl sector 
agrari corn en el sector ramader de Catalunya, qui: hem de 
fcr? Hem d’esrnerqar linies, recursos importantíssirns ainb 
linies de subvenció amb l’obLiectiu prioritari d’assentar la 
poblaci6 sobre el territori cncilra que Ics estructures conti- 
nui’n sent viables i poc competitives en una perspectiva de 
fu tur  o hem d’optar ~ ~ c r  l’altre carni? Jo suposo quc la snlu- 
ci6 ideal 6s cornpaginar les dues coscs, perb si vmtk  hagués 
de fer u n a  opcih, com a mixim representant d’un sindicat 
agrari que acaba d’obtenir tin magnífic resultat en les elec- 
cions, vast& q d  creu que caldria fer? I en aquesta Ihgica una 
pregunta concreta: de quiria manera, qualsevol que sigui la 
seva resposta, de quina rnancra l i  sembla quc contribueix 21 

l’objectiu que voste assenyali la Llei de rnodernitzacici que, 
per exemple, acaba d’aprovar el Congr.6~ de Diputats? 

G rRci es. 
El Sr. PRESTDENT: Si. Senynr ?’orrenti>, per respondre 

la pregunta del senyor Vilalta. 
El Sr. PRESIDENT DE RAMADERS I PAGESOS DE 

CATALUNYA: Grhcies, senyor Vilalta. Sembla que faci 
quatre dics cluc ens trobivern ii Vdlfogona dc Balaguer, 
vosti: corn a president de la Diputaci6 i .jo com a simple 
col-lahorador a la Festa de la Vacn, i estem parlant de j a  fa 
uns quants anys, i l’un i l’altrc buschem, a Vnlliogona de 
Balaguer, potenckir, jo en aquell niornent des de la Caixa de 
narcelona, que necessitava Dku i ajuda per treure uns quants 
diners per potenciar UIU festa, on es premiaven Ics vaques 
mes productives del país, i vostk hi assistia com a presidcnt 
de la Diputaci6. Per tant, aleshores era inquisidor i ara torna 
a ser-ho, i a mi rn’agrada aquest tipus de preguntes, perquk 
és quan realnient pots entrar en el tema concret. 
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Miri, jo penso ..., clar, ara m’ha donat una responsabilitat 
que jo mai exerciré i ,  per tant, és mks faci1 receptar que 
prendrc i ,  per tant, em pcrmetri que sigui una mica més, jo 
diria, m6s cru. Parlar de I’agricultura, la ramadcria o els bos- 
cos de Catalunya en general vostk sap molt bé que és una 
forma d’evadir una resposta, com acaba vostk de formular. 
Catalunya té tantes agricultures, tantes ramaderies i tants 
boscos corn inicrodimes, microzones, valls i muntanyes té 
Catalunya, per tant, hauriem de fer trenta-cinc pol itiques di- 
ferents i aleshores no  ens aclariríem. PerO, ja pcr esquema- 
titzar, l i  diria que a Catalunya sempre hi haurh una 
agricultura i una forcst, i llavors portarh incorporada una ra- 
maderia cxtcnsivc? sempre deficitiria, mai competitiva, i a 
aquesta jo crec que sc l i  ha de donar tot el supori. piblic arnh 
I’iínic objectiu de fixar la poblaciii. Em sembla que aquesta 
és uila concreci6 feta aixi. 

Tota l’altro, tota I’altra és donar-li ales perqui: voli i per- 
que es guanyi la vida i no posar-li cap tipus d’entrebanc, ans 
ai contrari, hauríem cle llogar al@, com es deia cn algunes 
pcl.lícules dels romans, que abans d’arribar I’ernperaclor da- 
vant hi havia clucs persones que ~ n a v e n  escombrant cl tem i 
aniiven traient les pedretes, perquk l’emperador no es fes 
mal a les sandhlies, tic) posar pals a les rodes, siri6 posar al@ 
que cscombri aqucst cumi dc per se 

I q u i ,  si vol, entrarem en tcrrnes també concrets. Miri, el 
porquí r? Catalunya és una autkntica potkncia a nivell niun- 
dial; nosaltrcs represcntcrn -per no parlar d’estadisiiques, 
arrodoneixo Ics estadistiqucs i em permetran els que en 
prenguin nota que no vagi amb cl 23 corna ...-, tenim el 25Yo 
del p r q u i  de 1’Estat espanyol, I’Bstat espanyol 6s el scgon 
país productor dc porqui cl’Europa, i ,  per tsznt, liosaltres som 
una potkncia a nivell mundial; si traiem el Mercat i la pro- 
ducci6 xinesa, quc es una  cosa molt important, a Catalunya, 
concretament, tenini els porcicultors més importants dcl 
m h ,  i d’aixb n’hi h a  qui  en fa utla lectura negativa i nosal- 
tres en icm una lectura molt positiva. T aixb 6s un fet que 
rn’agradariii que en quedks consthnciii no solament escrita, 
perb a la ment de cada un  de vostks. 

A mi, quan les persones diuen quc l’integrador a, o el b, 
o el c ha fet dany al país jo dic que aquesta persona no te 
idea del que est2 dient; han crcat una riquesa des del punt de 
vista ecnnbrnic, dcs del punt de vista tecnolhgic, des del 
punt CIC vista de futur impossible de crear, iiripensnble de 
crear amb els ixxiirsos prvpis del ramader originari -parlem 
de porquí. Si entrem a la inclirstria dirnia ,  a Catalunya de- 
vern estar al voltmt del 40% del total de I’Estat espanyol, 
per tant aqui s’importen animals vius de la resta de 1’Estat o 
de la Uni6 Europea i, evidentment, es reexporta arnb un va- 
lor afegit ii diferents comunitats espanyoles, i avui ja podem 
parlar d’Uni6 Europea incloent-hi Halmda, o Franqa, o WI- 
gica, (3 1-Tolancla, o Ithlia. 

Padem de porquí. Punts febles cluc té ;quest sector, 
ciancs escolti’ tn, la sanitat; escohi’m, hem sigut poc rigoro- 
sos nosdtrcs arnb les irtiportacions de fora, hcm donat i i i h  

importincia als nostres productes i els hem vigilat tnés de 
prop, els nostres, per sortir, que els que han dc venir dc fbra 

complex. 

cap aquí dintre; hem sigut quixots en  aixb quixots -  i, per 
tant, aixb 6s dolent; si anem repetint a k b ,  6s dolent. SernbIa 
que clarrerament n’mcm aprenent, per6 encara estem ruolt 
lluny, molt lluny d’aixh. 

A Catalunya s’ha d’imphntar d’una vegada la qualifica- 
ci6 objcctiva de canals corn té tot Europa i no es fa. Hi ha un 
decret de I’ 1 de gener, que s’havia dc posar en marxa el 89; 
devem estar ai 95, si no recordo malament, s6n sis anys; 
home, sis anys ja és molt de temps per fer aixb. Per quk no 
es fa? Escolti’m, a les llotgcs de contractacic‘,, quc tenim la 
primera de I’llstat espanyol, que 6s a Llcicla, escolti, donem- 
hi més transparencia. Qui3 vol dir, que hem de variar la 110- 
tia?, que hem de variar 1’cstructura del ll iurc mercat, de 
l’oferta i demanda? Mai de la vida!, perb donem-hi una  
transparkncia, aqui no s’hi fica ningú, en aixb. Que nosaltres 
hem ({’incidir ctirn a productors ii fer bullícia al costat de 
Mercalleidzl, Deu me’n gu;irci, i si algfi m’ho demanés diria 
quc una cosa que mig va val mes no tocar-la, perb, home, 
una paliticn finalista amb una transp;irhcia seria molt desi t- 
j able. 

Si vol parlar del vacum de llet -que voste l’ha tocat-, 
home, a Catalunya vain fcr uns plans d’abanclonarnent molt 
importants i han retornat molt pocs litres a Catalunya d ’a ixh  
quc vam abandonar, i qu i  els parla, ii l’aleshores ministre 
Solbes, l i  va dir, aquí a Barcelona, n la primera visita que va 
fer, que haurien dc regionditmr Ics quotes Iictics i 1’endernb 
a Lleida, davant de  I’alcdljc de Lleida em vil dir que .jo era 
un separatista i vaig tenir molt poc suport en aquell moment 
en una política que no tenir?. res it vcurc amb separatisme, 
sin6 que tenia a veure amb una rcestructuraci6 econiimica 
profunda: del que es cedeix a Catalunya es torna :i repartir a 
Catalunya i fem la resta de les explotacions mes viables. Re, 
ara haurem de fcr-ho, ara haiircrn de fer-ho amb recursos 
propis, nixb si ho volem fer; és clar, no és el mateix ainb re- 
cursos propis que recursos que vinguin de la Comunitat. 

Si vol parlar del Decret d’estructures agriries, finalment 
-finalment- sembla que tinguem un decret que és molt 
aprofitable, 6s molt aprofitable. EH podriem criticar moltes 
coses :jo, permetin-me, que no lic vingut q u i  a criticar cls 
punts i les comes, em penso que els hem vingut a donar una 
imatge, una visi6 global del terna-, hi liaurien coses que cn- 
cara s’hi han quedat molt curts, hi hn plantejaments encara 
mesquins en aquest Decret. I quan dic ccrnesqui~, qui: vull 
dir, jo? H o m ,  hi ha una laisa imatge a tot I’Estat espanyol 
-i per extensiii a Catalunya- de Ics dimensions dc les explo- 
tacions. Escolti’m, jo, si pagu6s convertir totes les cxpIota- 
cions en explotacions de cent hecthrees, li prometo que amb 
un cop d’utl ho fimiri, i jo mai de la vida les criticaria, aques- 
tes; 6s unli visió ..., home, rememorem una mica cn Josep Pla 
aquí, del val gallinaci de la ... Escolti’rn, deixi’m í’er ei vol 
de la gavina, deixi’ m elevar-me m u n t ,  

Perrncteu-me que si el senyor Vilalta ... -i no m’agradaria 
parlar-nc-, i jo tinc una explotacili niés o menys gran, de la 
qual viuen directament i indirectainen1 seixanta persones, 6s 
una cxplotaci6 molt petita que cs va reestructurar t“a vint 
anys arnb recursos propis, dotics, els msovers en  fer un pla 
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de rcestructuraci6 s’hi incorporaven, a un se l i  ensenyava a 
munyir, a I’aItrc a portar ..., i els fills d’aquesta gent, amb 
una edat mitjana que no arriba B trenta anys, estan en aques- 
ta explotnci6. Pcrb aixb és que solament des de llocs compe- 
titius podrem íer una guerra amb mlnima garantia d’exit i 
per als que n o  puguin fer aixb fem un bon pla de reestructu- 
t.aci6 cooperatiu, no pensant tant en la supervivencia de les 
IIO viables, sinó fomentant les auhticament viables. 

J o  no x6c capal; arpi de decretar fa mort de ningfi, perb jo 
us dir6 una cosa: a vegades val més u n a  mort dolqa que una 
de traumhtica. I hem fet volar molts c~lorns, i hem fct crear 
inoites falses expectatives, i aixb ha fet un gran dany al sec- 
tor agrari, que  gaircbé no es creu res ni ningú, i es retorna 
una mica a I’kpoca dels trabucaires, eh?; és a dir: <iescciIti’m, 
a [ni em diucn que  declari ..., ja en parlarem, perquk aixb ... u, 
I aixb 110 és bo, així no farem una agricultura moderna. 1 tor- 
no a la pregunta. RI decret, iniIlot-, molt millor que res; jo di- 
ria que amb set o vuit anys, o deu, dc retard, encara té 
questa  visi6 incsquina de I ’estructura agriria, encara poscm 
límits ;i I R  renda del pa&, eticnra posem limits, com s i  aixb 
fos un pecat mortal, que  la renda del pagh  hauria de ser 
com més alta, Iniilor, perquk més riquesa cns crearh. Jo pen- 
so que s’lian oblidat algunes coses, pcrb li responc concreta- 
ment: millor que res. 

li1 Sr. PRESTDENT: Grhcies, senyor Tarrentb. El senyor 
VI la1 ta vol repreguntar? 

El Sr. VILALTA I OLIVA: Bé, mks que repreguntar, as- 
senyalar-li -jo crec que ja  quedava clar de la meva interven- 
ci6 inicial; en qualsevol cas, rcpetir-ho i ratificar-ho- que jo 
crec que la principal aposta quc podem fer et1 aqucst mo- 
ment les administracions públiques, amb una perspectiva dc 
futur, pel futur dcl món rural, és apostar decididament per 
unes estructures viables i competitives, i instrumentar ne- 
cesshriarnent, mentrestant, doncs, les línies d’ajuda nc- 
eesshries per no produir, efectivament, un despoblament del 
territori; peri), s i  alguna aposta hem de ier en termes de f’u- 
tur, des del nostre punt de vista, indubtablement cal apostar 
per les estructures agrhries viables i competitives, tant des 
del punt de vista agrari COM des dcl punt de vista ramader. 
Per tant, a mi em sembla que caldria evitar en les adminis- 
tracions p6bliques Ia hipocresia dc voler amagar una cosa 
amb I’attra i jugar decididament, i aquesta és la valoraci6 i 
l’estat d’hnim amb els quals el Grup Socialista est& afrontant 
aquestes qüestions cn el Parlament de Catalunya, i les est& 
afrontant particularment en aquesta Cornissi6, i Ics planteja- 
rii d’una manera molt cspecífica en el mnrnent en quk aques- 
ta Comissió es plantegi la possibilitat cl’aixecar reco- 
manacions o resolucions. Per tant, agrair-li la seva interven- 
ció i assenyalar-li, doncs, que, el plantejament de fons que 
vos t& fa, nosa? tres el compartim plenament. 

. .  

Moltes grhcics. 
El Sr. PRESIDENT DE RAMADERS I PAGESOS DE 

El Sr. PRESTDENT: D’acord, senyor Torrentb. 
El Sr. PRESIDENT DE RAMADERS I PAGESOS DE 

CATALUNYA: Una petita mcztisact6 que penso que 6s im- 

CATALUNYA: Una petita matisacih ... 

portant. Tornaria a centrar la necessitat d’aquest collectiu I )  

aquest personatge que ha d’anar davant dei sector agrari 
traient les pedretes del camí, no posar-hi pals, II pedres, al 
carni. T, per exemple, 6s que els serveis d’ngricultura a Ics 
comarques han d’estar ai sewei del pa&, ei ramader, el sil- 
vicultor; no ha de ser la GuMia Civil-11. I, per exemple, 
quan s’ha de lluitar des de  la Comunitat Europea, doncs, 
home, a Catalunya, i a la franja de Ponent, ens venien 
12.000 milions de pessetes/ I’any, de la Comunitat Europea, 
amb la política de l’alfals, i aquest any ens hem quedat amb 
5.700.000. O, per exemple, quan hi ha les vaques alletants, 
les superfícies que algun pa@ arrenda a un altre d’una altra 
comarca, doncs, home, des d’aqui podem fer-hi molt o fer- 
hi tan poc corn d i r 4  c<Escolti’rn, i per cobrar aixh, que em 
porti les guies de trasllat dels animals i que em porti les fac- 
tures del transportista.>) S6n d~ ics  lectures absolutaineiit di- 
ferents, sense perjudicar, diguem-ne, la legalitat. Ara, tots 
vostks sabran que la legalitat, si la volem aplicar en un cs- 
tricte coticepte, clancs, haurem d’anar amb un notari ai cos- 
tat, eh? 

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Torrentó. A conti- 
nuaci6, cedeixo la pnratrla al representant del Grup de Con- 
vergencia i Uni6, el senyor Francesc Iglesias. 

EI Sr. IGLESXAS: Grhcies, senyor president. També cn 
nom del Grup agrair la compareixenqa dcl senyor ‘hrrentci i 
el senyor Coll, i agrair-li la seva cxplicaci6, diguem-ne, di- 
dhctico-pedagbgica d’aquests conccptes de m6n rural, quc 
molts tenim propers des del nastrc lloc de residkncia, perb 
des d’una visi6 d’explotaci6 agrhria, relacionat amb la pre- 
gunta quc ha fet abans cl company diputat Ramon Vilalta. 

A mi m’han quedat, de E’explicaci6 del senyor Torrentii, 
dos conceptcs que tn’agradaria, vejam, si cns els pot apro- 
fundir. Un d’clls diu: cPriorithriarnent, crec que s’haurien de 
fer politiqucs perquk, ja no que la gent retorni a I’irnbit ru- 
ral, sin6 que no ens marxi)); i ,  dos, <<un altre objectiu bisic: 
crear riquesa en ei m6n rural>>, totes aquelles politiqucs fina- 
listes que a-judessin la creaci6 de riquesa. 

La setmana passada, en una compareixenqa en aquesta 
mateixa Comissi6, ens plantejhvem la incidkncia en la quali- 
trit de vida, en els serveis que es poden fer des dels munici- 
pis, en un país que en  tenim nou-cents quaranta i escaig, 
petits, perb que ens sembla que val la pena tots aquclls es- 
f o r p  per tenir-los vius; perb des d’una altra vessant també 
ha sortit, i en preguntes avui mateix a les vessants aquestes 
de l’agroturisme, d’activitat econbmica per sectors no 
prhpiament del món rural6.., per:) si que diria, wjarn, si, en 
quest sentit que la gent no marxi, el tema de serveis muni- 
cipals, carreteres, I’nssistkncia medica sanithria, les brees 
bhsiques de salut, el nou Mapa escolar, aquests desplap- 
ments cap als instituts, i ,  per una altra banda, Fa creaci6 
d’activitats econbrniqucs jo diria directament relacionades 
amb els productes del món agrari i ramader, com podria ser 
un tema que sembla que il nivell europeu té futur, cl que en  
diriein les r4ndGstries agroalimenthrkw, quina repcrcussi6 o 
quins objectius demanaria el seu sindicat com a actuacions 
per tendir al reequilibrament dcl territori, que no se’ns vaig 



7200 IIIARI DE SESSIONS / (1- Núm. 297 I 2 de ~iiaig de 1995 I COM. PROBLEMATICA M 6 N  RURAL 

buidant tot aquest 655% dcl territori de Catalunya en aquests 
hmbits, en el de servcis i e n  e1 tcma de I’aprofitarnent dels 
recursos o dels productes del mlin agrari i riirnnclcr. 

El Sr. PRESIDINT: GrBcies, senyor Iglesias. Senyor 
Torrent GI? 

El St-. PltESIDENT 1lE RAMAUERS I PAGESOS DE 
CATA1,lJNYA: €36, cint, 6s que jt) hc fci una enumeraciri, 
una espkcie d’ index, i poilricm aprofundir en cada un d’ells. 
Nn ho he fct en la primera passada per no ;ivortir-lns i, pro- 
bableincnt -probiiblernent-, ii les senyorcs i els senyors di- 
putats cls interesscn més uns aspectes concrets COIM aquest 
de qui: parla vostk, 

.Jo he dit CII un moment de l’expnsicili que ara estcin co- 
llint, cloncs, una bma c) mala politica, o nulla politica, 
aigraria i c l d  m6n rural de fa catorxe, qiiinxc o setze anys, i 
ara I’cstem collint. I una  mica aquest clesencis que hi ha 
aI;i... 1 nosaltres ara estern parlant de qui: collirun, cioncs, els 
nostres fills, o nosaltres mateixos, si v d c m  envellir una 
iiiicii, quc encara es pugui recollir alguna  cos;^, 

Era bhsica aquesta pa~raula de cluk tantes vegades s’ha 
parlat, dcl rccquilibrament territorial. 6 s  clar, el que passa és 
que en aixb també tornem al mateix: yuc c l  ni611 rural es pot 
cntenclre de moltes i moltes maneres; aixb es pot pensar de 
rnoltes mwercs. El que tots vostEs tindran present 6s que 
nosaltres ens vatli trobar -i quan dic <mosaltres)) vull dir tots 
els quc scitn cn aquesta taula i d’altres cluc no hi s6n- una 
Catalunya, els anys 77, 78, 79, o n  hi havien cj~iatrc o cinc 
grans eixos dc nord a sud i, nl capciavall, doncs, iinii cspkcie 
cle cat;apapalloncs que es diu Barcelona, que agafava tots els 
fluxos, amb tot el que cie positiu t6 aixi, i atnb tot el cluc cle 
negatiu tk aixb. i k r  tant, tot cl quc era entremig d’qucsts 
cixos, doncs, era, diguem-nc, Inacginaci6; diguem-ho: mar- 
ginaci6, i per aixh la gent fugia d’aaquestcs hrees. Realment, 
el recquilihrament territorial plc miharh quan tuts cls eixos 
transversals comuniqiiin de cant6 ii cantcj; ii mi em sembla 
quc també en  aixb cstariem IAsicaitient d’accmi, percluk al 
costat d ’ m  cix transversal s’iinirh creant un teixit cl’indús- 
tries, de serveis, de comerpx, que abans cls teriiem ii dintre 
d’Ahrera, perqui: baixava la Nacjonal I1 per allh i t en im els 
I3orro~is, allh, al peu de la carretera, i avui, quan velis que ja 
hi passa wii i  carretera transversal, doncs, no lm sé, el tros 
que han l‘et de Vic veus que a la vora ,ja hi  ha uns poligons 
industrids, i, b@ ..., i Manresa, o el Uages, serh uticl xona quc 
creixerg molt, i el Bergueclh cixixerii en el motncnt que CQ- 

muniyui aquclla ditxosi-\>> carretera que t@ d’mar de punta a 
punta. 

També s’ha de dir -i .jo crec que n o  seria iina persona ..., 8 
veure, honesta en no dir-ho- que hi Ixi hagut un home a Ca- 
talunya, que és el president de la Generalitat, que ha sigut 
dels pioners a di r  aixh i a practicar aixh, malgrat que se 
I’hagi titllat, de vcgades -ara no  tant- ..., amk ei conccpte de 
ruralista. Jo pcnso quc sc li  ha fct un flac rwnr amb aquesta 
visib. L Ilavors criticarem cl’altres temes, cluc jo  els vull criti- 
car tan  &ir com pugui o corn shpiga, perh en aqiicst concep- 
te sí  que m’agradaria puntualitxar que si a Catalunya hi ha 
un a p os s i h 1 c rees t IU ctu rac i 6 -I en la, Ien t is s i m a- és grhcies 

que hi ha hagut una persona ..., i parlo tn6s d’una persona 
que i10 pas d’un partit, eh?, parlo d’una persona, doncs, que 
110 ha atiat dient. Percluk Catalunya tenia una visiii, abans, 
més abans, hansehtica, és a dir, la gran urbs i la resta, doncs, 
territori burg, i ara potser una visi6 més, en Lin f’~itiir, rural, 
sense menysprear el mot <curhw. 

Pcr tant, l’equilibri territorial ple ens vinclrii quan iiquest 
teixit d’eixos ens travessi; aixh, tinguem-ho molt clar. Es 
molt difícil de resolclrc cl problema si izixh 1 1 0  h o  tenim clar 
així. Mircu, si a Ics capqaleres de c n ~ n m x ,  lretitcs o mlt.ja- 
ncs, na fem possible, a través dels rtjuntanicnts o B través 
dcls consells comarcals, que hi hagin petits polígons indus- 
trials i allit s’hi Iacin petites indlistries, 6 s  molt diCícil quc la 
gent ens visqui al l i  nombs de I’agricuItura o la ramaderia; i-l 

part que desaprofitem un factor iinportantíssim, cpe 6s cl 
vrilor afegii que  ens porten aquests productes en ~ i i i a  primera 
transformaci6 i amb I r i  imatge, positiva fins a un cert punt, 
quc pugtiin tenir les denominacions d’origen i els productes 
de qualitat que sembla que la societat, si avanqa, cada vega- 
da ens serh mes dcmandant d’aixi). 

Perb, 6s clar, aquí  també haig de fer UII <rperbr>; és n d i r ,  
xoquem amb qüestions, per excmplc, que estan ... No es pol 
fer ui1 escorxador, avui, no es pot fcr, peryuk Cataliinya 
ti’esth plena, d’escorxadors, en sohrcii, i en ia tcrminologia 
ecnnomicista hauríem de, als que hi han, donar-los contin- 
gut. I, pcr tant, els animals els ticm cle traslladar, cls rama- 
ders, des de 1’Alt UrgclI fins prhcticmcnt a la província 
cl’Osca o aquí, il Barcelona, pcrquk, eviclcntmení, la visi6 
que es té avui dels diferents estaments de la Gcneralitat de 
Catalunya 6s que sobren escotxadors. 

Aquest 6s un punt cluc ii Ini m’agraclaria acccntunr. Si no- 
mis  íem la visi6 estadistica, cs(c?rern alirnentant cr-ida cop 
més els iiocs on ja hi ha molta concentraci6 dc cosa. Si fem 
la visi6 cconornicista, 6s m6s rendible, avui, un escorxador 
de cinc mil porcs diaris que un de cent porcs diaris, i ,  per 
tant, anirem creant m6s indiístria o més gran ailii on j a  hi és. 
Si tenim la visió -li torim a repetir el quc he dit al principi- 
de politica finalista, nosaitrcs liem de deixar crbixer ..., i no 
solament liem de deixar, sinci que hem de fomentar aquestes 
indústries, cluc siguin ii dintre de tot el teixit de totes les co- 
marques dc Catalunya, i a la Scu d’Urgel1, o al Solsonks, o 
a1 Bergucclh, o a la muntanya, hi ha d’havcr algun cscorxil- 
dor, alguna indilstria cirnia,  alguna cosa d’aquest tipus. Pri- 
mera, crearem valm afcgit; segona, aportarem riquesa a la 
comarca; tcrcerii, molts nois o noies CIC pages, del sector 
agrari, a temps parcial o mitja jornada, poden treballar allh, i 
quarta -i important-, crearem riquesa en conjunt, de tots ti- 
pus, en aquestes cornarques. Llavors tindrh sentit una escola 
i tindrh sentit iin servei sanitari. Si ~ F I S  marxa la gent, l’esco- 
I a  ser& com la del tncu poble, que 6s abamlonnda, i al servei 
sanitari no tindrem rnalalts, Per tant,  l’important 6 s  d i r :  per 
qui: fcm mil pista poliesportiva, pcr LILI& í‘ern una escdu, per 
qui: íkin un centre cle salut? Jo haig d’intcrpretar cluc és pcr- 
qui: pensem que hi ha futur  ailh, perquk, si no hi hagués Cu- 
tur, seria una cctontcrian. íloncs, perqu2 hi Ixtgi futur a l l i  hi  
hem de crear riquesa, i perqui: hi hagi riquesa hi han d’haver 
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comunicacions, i perque hi hagi Coniiinicacions.,., les cornu- 
nicacions ens portaran a petites indústries, que 6s el que 
veiem cn el teixit social d’hlemanya de I’oest, ho veiem a 
Frant;a, Ito veiem a Anglaterra i lm veiem ii tot arreu, eh? 

El Sr. PRESIDENT: El senyor lglesias no vol reprcgun- 
tar? (Puusn.) Jo voldria advertir que el tcinps se’ns csth ti- 
ratit a sobrc perqui: jn hi Iian cls segiients cornparcixents, i 
llavors demanaria, si algun diputat vol intervenir pcr part 
d’algiin grup -han intervingut prkticatnent tots-, cluc sigui 
al mes breu possible. El senyor Pcrc Jordi  Piella, del Grup 
Soc i al is t il. 

El Sr. PlELLA: Grhcies, scnyor president. 1 després tarn- 
bt2 agrair i felicitar el senyor ’l’orrentli per aquesta exposiciri, 
quc ha sct tnoft aclaridora. Jo voldria scr breu perqu8, evi- 
dentmcnt, cstic niolt d’acord ainh coses quc h a  dit ell, mol- 
tes de les que ha dit ell, per 110 dir l a  tna,joria, que 6s el terna 
que es rieccssari fixar la gent en el territori i 6s necessari 
ci’car riquesa; perb, evidentmenl, aqui tciiirn un problema 
greu, corn totes les economies quc hi ha u n  centre i hi  ha 
una periíhria. 6s a dir, el centre, que, en clciinitiva, ja sabem 
on es, i el incin rural mcs aviat, diguem-ne, esth dintre 
questa perifkria i, per tant, I’explotacih d’aqucsta periferia 
es fa a través del centre, per Ics lleis ~ L I C  es fan, etcktera, de 
la manera que funcionen, i també per una cosa molt impor- 
tan t  que són els lobhies. 6s a dir, eviclentrnent davaiit de 
conílictcs cntrc el món rural i el turisme, ja  sahctri q u i  se’n 
pot emportar el gat fi1 sac, o entre el in6n rural i la indústria, 
.ja sabem, en dcfinitiva, qui th mks poder, cligucrn-ne, de 

Bé, jo només vuldria fcr, per exemple, després cl’aqucsta 
introcfuccifi, u n  conjunt dc prcguntes, s6n breus, que una i’a 
referkncin al tcina cstructur’al, és a dir, COM veu vtiste el 
icma de la propietat cle la terra. Iividentiiieiit, In capacitat dc 
fixar-se al territori no és la mateixa d’una persona que sigui 
propieihria qiie LIIW persona que sigui nom& masover; un 
esta inccntivat i I’altre potser csth dcsinccntivat. 

1,’dtre terna és el quc fa rcíkrhnci;i a les infraestruclurcs, 
u11 que ja  ]’ha tractat vostk, que, evidentment, s i  volcm crear 
riquesa, seria bo que el producte afegit es quedés al tcrritori, 
IIO marxés. I en acluesí tema tarnbb voldriii veure la seva opi- 
ni6 dc com veu el tema de In política que  s’ha portat d’es- 
corxadors, que des de I’any 77 es vii dir que es concen- 
trarien i actualment ens trobem amh coses tan curioses corn 
que, per exemple, bcsliar de la  Cerdanya s’ha de porlar a Ri- 
poll r? sxrilicar anib coses que n o  tenen massa sentit, si hi 
haguks tin i i i i n i ~ n  de racionalitzacih. Recordem la Llei Pisa- 
ni ,  que, evidentincnt, n Franqa va aconseguir coses que aqui 
1 1 0  hctn set capaqos de fer. 

1,’altrc 6s el terna de quotes lleteres, que tarnhk cl tcnia 
que ens trobem és que aquesta concentraci6 ja no cs f a  cntre 
el centre i pcrifkria, sint‘, entre CE pla i la miintanya. B s  n 
dir, 110 6s el mateix manteiiir una cxplotxici lletera, concre- 
tament, a la muntanyn,  per un conjunt de circurnsthncies, 
que al pla, i cn aquest t e m  tarnbe voldria demanar com vcu 
ell aclucst darrer decret que ha sortit, que em penso quc pot 
ser positiu perh hn ha de dir vnstk, de concentraci6 dc punts 

prcssic‘,. 

de recollida amb refrigeraci6, per tal qtie el potencial del 
con-junt de ramaders o el con-junt de cooperatives sigui molt 
més elevat davant les centrals lleteres. 

I, per iíltirn, el terna que fa referhcia a Ics activitats co~n- 
plementhies, que, evidentment, crec que s6n importants, 
sempre i quan tinguessin un tractament, doncs, espccific, te- 
nint en compte que no shn indústries, no són turisme, són cases 
de pa&, per tant, han de tenir un tractament diferencial. 

Grhcics, senyor prcsiden t, per 1 a seva henevolhcia. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies per aquesta multiplicitat CIC 

preguntes. do demanaria també al senyor Torrent6 que fos 
-algunes ja han estat tractades- al més breu possible, 

G rhc i es. 
EI Sr. PRESIDENT DE RAMADERS I PAGESOS DE 

CATALUNYA: Bé, senyor president, intentaré, n vcurc, ser 
una mica esquemitic. 

A veure, I’estrwtiira, la propietat de la terra. Malaurada- 
tncnt -maIuuradament-, la politica que s’haiiria pogut fer fa 
Litia colla cl’anys, que hauria arreplegat més pcrsones no pro- 
piethries de terreny, avui cada vegada és més complexa i 
més dificil pcrqu~ cada vegada tenim menys masover’s. 
Realment no s’ha fet, questa política; una polííica de crear 
un banc de terres on es poguks acccdit. a la propietat, O una 
política de compra de terres per part del Depar’tatnent 
d’rlgricultura per a posterior venda, o d’intcrmediacic‘>, que 
es podia ícr, no ha tingut mai cn aquests catorzc o quinzc 
anys, doncs, els recursos suficients i necessaris ni una apli- 
caci6 concreta en aixb. 

Per tant, la propietat de la terra es In que és i jo, ara per 
ara, no veig cap política tendent a resoldi-e aquesta clücsti6. 
A1 contrari, sorn coneixedors que pot scr un problema, soni 
coneixedors que hi ha en el Senat, a Madrid, u n a  llci CII 

t r h i t ,  que 6s la Llci d’arrendarnents d’estructurcs, que si 
s’aprova tal corn és, doncs, no hi haurh cap arrendament rús- 
tic que tingui una validesa superior als cinc anys, Aixb ens 
pot comportar realment una problemhtica angoixant per II 

persones que  estan en aquest moment cn un rkgiin de parce- 
ria, en un regim dc masoveria, i quc nlguna cosa hi hauria de 
fer des cl’aquí -des d’aqui- el Departament d’hgricullura. 
Em podria estendre més, pel- Zr... 

El vaquer de llet: miri, el vaclucr de llet hem d’aconsc- 
guir, i jo penso cluc ho cstetn xxmseguint ..., i els clonark tres 
dades importants: I’cix vcrtebrador d’una politica de qualitat 
ha de ser u n a  tecnologia i ha de ser u n  laboratori, Avui a Ca- 
talunya tetiiin el Laboratori de la Llet, a Cabrils, que ha fet 
un efecte tan positiu que hagi fet el seguiment de la llet cluc 
recolliem fa un any i escaig endarrcrc amb la cl’ara, quant a 
qualitat, que sembla cluc estem parlant de dos piisos clife- 
rents. No ha sigut necessari n i  penulitmcions ni ha sigut ne- 
cessari mulles; senzillament, un  butlletí d’anhlisi cada mes a 
cada rainarler ha sigiit suficient pcrqiii: cada ramader, nmli 
cls seus propis tnit-jans i amb molt poca cosa, una mica CIC 
cultura liigicnica, tenim avui una llet comparable en quditat  
i en quantitat amb la mitjatia europea. 

La inclktria de la llet, com a tal, csth molt niai estructura- 
da iz I’Estat espanyol. Parlo d’indústria de la llet, i aqui hem 
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vist cls fracassos d’cnormes indGstries Ihcíiques, i si fem una 
mica d’histirria cns aclnnarerii quc Ics iidilstries Ihctiques 
importants cl’aqucst pais, de I’Bstat espanyol, cren aquí a 
Catalunya i quc avui aipi en inans dc  Catalunya no hi ha ab- 
solutairient I’CS, i aqui tenim eis primers vaquers CIC l’entnrn 
de Barcelona cluc van crear indOstrics, que una a v u i  6s Taha- 
calcra, l ’d t r a  is tina industria frit~iccsii, l’dtra esth tancada i 
ciis q~icdii, cloncs, com ii cosa important, ~ i n a  a ICS terres de 
Lleida, que 6s E’ilnica indiistria m h  c~irii i ulls, E ~ U I I G S ,  amb 
tecnologia catalana i amb capital d’aqiií, que h e m  dc vigilat- 
que no ens la prenguin, 6s important. 

Els vaquers. Avui requereix uiia vaqueria grans inver- 
sions, grans inversiotis que solaincti t una capitditziicici sufi- 
cient, una tecndogia arlequacla i un repte de pr.oductivitat 
fiirali que aqucsta vaclucria tingui futur. Si volerli m i i r  a pa- 
Ix ii vaqueries de muntanya, llem de pensar en el matcix 
proccd i ine 11 t acf cq LI al ;i ay ues t n im u 11 tany ii, 1 1 avors par1 ar íc ni 
de I’agricultura de ~nuntanyri i parlxíeni cl’una altro qiiestih, 
per<) la llct que surt de Sort, cl quc viilgiii tciiir vaques ;i 
Sort, ha de tonir gran quantitat de llet per viica prochi’da i la 
inateixa clualit;it, perquk al mcrcat 110 s’adinet res mes. Ara, 
corn ajudem aquest homc all5 dzdt que pugui fer llet en 
quarititat i amb qualitat? Dn~ics, misi, Iicm de paclar de poli- 
tim ctc quotes dc Elet; aquest hotne no el podem deixar íillh 
amb trenta vaques o a ~ n h  vint vaques, n o  te I’utur. I-lcm CIC 
parlar de política dc recolljcla cl’aquesta llet, ho te molt i 
molt clil‘ícil i tieni de parlar, t‘inx i tot, prchablemcnt, ci’ajuts 
II rilgun tipus cl’aliinentaci6 que n l l i  dalt al mateix terreny no 
hi ha, 

Activitats complcrnent~irics. Miri, vostk ho ha dit. Sepa- 
roin -jo ctn penso cluc h o  he volgut deixar clar dues o trcs 
vegadcs-, scparem ei que 6s !’activitat principal de la com- 
plementhriii; I’nctivitat principal 11;~ CIC ser I’agricultura, la 
rímiadcria, els boscos, i la complenientbrin, ;.I critcri de cacla 
personatgc que 11 i hagi d l h ,  ~ L I C  sigui iiri complement 
d’ayuesta agricul tura  priticipal. Qrian Ixagricultura comple- 
mcnthria la volem fer passar i-i principal, alguna cosa ens fa- 
lla n algun;i cosa volerri ;tmagnr que  la principal no tingui 
futur. Per taní, jo la dcixaria sempre com una agricultura 
bona, que pot conviurc perl‘ectaincnt, que cls pai’sos -jo di- 
ria- mks rics ri’Europcz cls veiem conviurc des de f i l  molts i 
mdts anys amb questa ~‘01~7PJernentnrietal; quc quan arri- 
bem c? Berna, dotics, vwrctii que als wtrcenw rlc I’iiutopista 
de Derna hi pasturcn vaques, i aquí les vaques les Iicm de 
treure a tretita quilb~netres perquk fan mala olor; o quan ens 
anem a Luxcmburg, cz Luxemburg, a sota els edificis de la 
Comunitat liuropc?, doncs, hi ha una caseta de p;igks amb irn 
tractor, atnh un senyor que hi t6 utics quantes vaques allh 
pasturant. Crec cluc Luxetnburg 6s iin país modern, Es un 
pais de la Comunitat E~iropca, un país que cm penso cluc 6s 
l ’~i i ic  que compleix iimb tot el clcl Maastricht, hi hil vaques 
ailh i als senynrs diputats o als senyors del tribunal d’allh no 
els sap grcu que hi hagi vaclucs ni els fan mala cdor aquestes 
vaques. 

Solament il ~ r n  pais n w  ric, corn el nostre, li niolestcn els 
porcs a prop, l i  molesten les vnqucs 11 prop, l i  rnolcsten els 

pagesos, i j o  els diria que els pagesos i cls ramaders sorn 
gent qzie no per tenir aquesta condicib licm d’csquitxar quan 
mengem sopes; 1w-n anat R col-legi, tenim una educacici i 
crec que tenim una tradici6 i titia cultura que ha dc scr ne- 
cesshria per a3 benestar dc Catalunya. 

Multes @cies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, scnyor Tosrcntó, pcr la 

seva concrecici. No sk si el senyor Pere-Jordi Piella vol rc- 
preguntar sdwe algun terna ... 

El Sr. PIELLA: No, no, griicies, senyor president. Per nl 
rendiment dc la sessi6 penso que seria millor,  doncs, no r-e- 
preguntar. 

G r i c  i es. 
El Sr. PRRSIDENT: Molt bé. Moltes grhcies. 
En tot cas, abans de suspendre la sessiii, donar compte 

que s’ha excusat el diputat senyor Reguant per sirnultnnei’tat 
en una altra Cornissili, i tarnbe deixar constimcia que el sc- 
nyor Torrent6 i ei senyor Coll ens han deixat un rccull ctcls 
dotxe numeros, el nlitnero O i Iins al nrimcro 1 1 de la seva 
revista, M h  rural, que estaran a djsposicih de la Comissib. 

Sc: suspkn la scssi6 uiis moments, simplement per agrair 
als clos compareixents dc ramaders i pagesos la seva assis- 
tkncia i pcc donar pas als nous compareixents. 

(La sessi6 se si4sp2n u un quart d’unrz del migdia i dotze 
minuts i I’S reprkri a dos quurts cl’uncr i c i r i c  tizinuts.) 

E1 Sr. PRI?STDENT: Senyores i senyrm diputats, repre- 
nem la scssici. 

Compareixcnqa d’rrnn reprusentnci6 dc 3 ’Institut 
Agricola Catalii de Sant Isidre 

E m  plau clnnar la benvinguda als representatits cic l’lnsti- 
tut Agrlcola Catal& de Sant Isidre, que han vingut el seli pe-  
sicleni, el senyor Baldiri Ros, que esti acompanyat també 
d’nllres persones de E’lnstitut, la Kosa Priina, que és la rcs- 
pons~blc de la clonn, cle l’Associaci6 Affiitner; la Rosa 
March, rcsponsable del sector ovi, de I ’  Associació Asnvi, i 
1;errun de M ~ l l e r ,  que est5 situat més a la drcta, aquí, de la 
presidhcia, que 6s el secretari general cle I’lnstitut. Els he 
rlemanat disculpes pcl re tmi en I’inici d’aquestn segona part 
de la cclrnparcixenp, ja  que estava pt-cfixada inicialmcnt il 

les dotze, i sense més dilacions cediria la paraula, en ~ ~ r i t n w  
lloc, ;\I seu president, tot i quc ens ha c i i ~  que fiiran una inter- 
venci6 per ícmes específics tots els representants que he 
rtnomenat abans. Senyor Baidiri Ros, teniu la parnula. 

EI Sr. PRESIDENT i x  L’INSTITUT AGR~COTA CA- 
TALA DE S h N r  TSIDRE (Huldiri ROS i Prat): B&, en pri- 
mer lloc, agrair la invitaci6 que eiis ha fet la Comissi6 per 
poder participar cn aquest estudi de la problernhticn del m6ii 
rural, donat que -i la introduccic‘, cluc jo h-6 ,  cioncs, diria 
que la compartirem tots- tenim un rn6n rural en  perill, i a ix0 
jo  diria quc HO hi ha cap mena de dubte que tots ho a 1” irrnern, 
i que pcr parar aquest deteriorament hi han dos aspectes: 
primer, &ser IiIcnairient conscients que aquest cicteriorarncnt 
del ni6n r ~ r r d  es proclucix primordialment per la crisi 
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agrhria, i que posar fi a aquesta cvoIuci6 desfavorable i pre- 
servar i mantenir ]’espai rrrral i li1 seva qualitat de vida és un 
terna primordial, tant per a la nostra organitzaci6 corn per a 
Ics dtrcs entitats politiyues. 

I aixh s’emrnarca, jo diria, donant m e s  dades que ens han 
de fer reflexionar: les dades de I’Eurostat de I’any 87, no- 
mes el 35% de les explotacions CIC Catalunya s6n agricultors 
a títol principal i a  LI^ 43% dc les cxplotacions els seus titu- 
Ir-lrs només hi dediquen el 25% del SCU temps. Seria bo tam- 
bgq per. no tcnir criteris equivocats, analitzar aquest 35% 
d’explotacions que tenen agricultors a titoi principal, si scin 
realmcnt explotacions malt professionali tzades o bd explota- 
cions quc n o  tenen cap altra alternativa i esperen arribar a la 
fi dels sciis dies per desaparkixer. Jo diria que una altra dada 
també important a considerar és la unitat de dimcnsi6 curo- 
pca quc tenim, la diniensi6 econbinica de les nostres explo- 
tacions, el 54%, en dades tambb del 87, tenen un marge brut 
inferior a cluatrc unitats -640.000 pessctes-, i només un 
30% sobrepassen a la millor. 280.0C)O. Si inirem la dimensib 
física, j o  diria cluc tarnbk 6s un terna que s’ha de tenir pre- 
sent: el 55% de les explotacions, menys de 5 hect‘ arees; un 
12% superen les 20 hectimes. També per treure coticcptes, 
doncs, de vcgadcs, yue s’utilitzen jo crec que mdament,  el 
74% de les explotacions en propietat, un I3 en arrendament 
i un I 0  cn parccria, i són rladcs dc I ’ m y  86-87. Unes altres 
daclcs quc deixarem sohrc la taula: poblaci6 activa agrhria, 
3,S% glnbal CIC Catalunya; I ,S a Barcclona, 9 a Girona, 1 S a 
’rxragona, 24 a Lleida. 1,’cdat dels nostres pagesos: 46%, 
I’any 86, tries de cinquanta anys; 27, de trenta-cinc a yua- 
ranta-nou; 27, menys de trenta-cinc anys. 

Jo diria que aqirestes daiics jii cmmarquen una mica qui- 
nes hauricn de SCI’ les lilesures. Es u n  fet ~ U C  el desenvolu- 
parnerit econbmic del pais habitualment s’acompanya per la 
baixa de la publaci6 activa agrhria i aquesta tnutacii, estruc- 
[urat 6s cvident que cotnporta despoblament i l’única fzrmu- 
la per consolidar I’espai rural ha cle scr ainb una economia 
desenvolupada pcrb a la vegada equilibrada i shlitla. Hi ha 
d’havcr L m  iuncionczmcnt ben unit entre poblaci6 agrícola, 
inrin agrari i espai rural. 

El mcin rural  constitueix la base vital de l’hbbitat i del 
ti-cball, del lleure i del repbs, i tots aquests aspectes s6n els 
que ganmteixen la funciri global del miin rural i ,  per tant, u11 

demcnt d’cstabil ¡tat de la societat. Preservar aquest mcin n i -  

ral amb tota lu seva nmplitucl 6s una exighcia de la societat 
del nostre país, de tota la societat. Podrien1 d i r  cluc el que 
complcix, Ics funcions que fa I’espai rural, c h c s ,  siln molt 
variades i suposo que és el que mks  o menys tots tenim en el 
cap: garantir la seguret:tat cl’ aprovisionament diferenciat cn- 
tre aprovisionament d’al ¡ments i aprovisionament de ma- 
tkria primera. Scrnbla ser q~ic  altrc cop 6s u11 element 
necessari tenir en compte quc l’aprovisionamcnt d’aliment és 
csscncial ii llarg termini, prorlucci6 de mathies prirncrcs i ener- 
gies alternatives, paisatges, paratges, cspais de lleure, etchtera. 

Elem dit abaris que la primera arncnaqa que t& l’espai tau- 

ral es la crisi agrícola per- la tnutacih de les condicions 
econhmiqucs, cl procés de liberalitzaci6 del GAZT i la 

baixa dels preus agraris. Jo diria que aquests s6n cls tres ter- 
mes que emmarquen tot el que és la crisi agrhria del nostre 
pais. Una altra condiciii que ve d’aquesta és l’kxode rural 
que va agafant proporcions jo diria que cada vegada més 
important 

La mutaci6 estructural que produeix ?’agricultura aiecta 
també a tots els altres sectors que viuen a l’entorn d’aquesta 
agricultura i en aixb hi han intlu’it molt els processos de con- 
centraei6 de serveis i d’indiistries o d’crnprcscs de comer- 
cialitzaciii i distribuci6. També afecta el mcin rural el baix 
índex de poblaci6, perb tambe la debilitat econbinica i la fc- 
blesa política causacla pel poder de les grans concentracions 
urbanes. En molts casos, en el mtin rural e1 pagk n o  se sent 
prou identificat en  l’aspccte politic, donat que tenen la sen- 
sx i6  que se’ls manipula i a l’hora dc !a realitat en  veuen 
pocs fruits. 

Jo diria que davant d’aquestes amenaces existents hem dc 
considerar indispensable una política cconbmica i social de 
conjunt entre política a nivell general de pais, vinculada 
malt estretament amb la política agrhria i donar el mateix 
valor al que és urbh quc al que és rural. 

A Europa, aquest procés, dorics, 6s una preocupaciri cpc 
també es té i hem fet unes afirmacions que possiblement es- 
candalitzarien; jo  ho llegiré tcxtualriient perque no és una 
afirmacici meva, sinci d’un document ~ X J ~ O ~ C U  cluc diu: <<Per 
detenir el procés de dcteriorarnent de l’espai rural existeixen 
clos principis de soluci6 que s6n acumulatius: protecci6 
adaptada a les importacions, remuneraci6 directa cle les 
prestacions dc serveis d’ intet-ks generat ,P Aquesta afirrnacih 
que pot semblar, doncs, una mica, una heretgia, doncs, b6, 
~ u r o p a  S’IIO estli plantejant n o  fa gaires dies. 6s evident que, 
juntanient amb tota una skrie de mesures dc cai-kter global, 
hi hauran totes les niesurcs de carhctcr, d’acompanyament, 
d’investigacici per il millorar estructures, instal-laciri de joves 
agricultors, etcktera. Totes aquestes mesures, que jo diria 
que stin les més habittials quc tots cliem, pcrb cluc 6s cvident 
que en totes aquestes mesut.es hi hem d’implicar tota la poli- 
t i m  general del pais, no basar-rms en polítiques, doncs, 
agriries exclusivarnen t, pol ítiques socials excl usi vamcn t, 
politiques cl’educaciri exclusivamcnt, sinci que  aixh s’ha dc 
mantenir com un tot. 

I, per aitru banda, també hem de ser conscients que el 
nostt’c pais agricolament parlant tt5 utics caracteristiques de- 
terini tiacles, provocades per la seva orograíia i tenim zones 
desfavorides 5b, perti també realment tenim explotacions 
agrhries, empreses agriries molt tien rn untades, dc caricter 
intensiu, i, per tant, heni de ser capaps  de diferenciiu dues 
politiques diferenciades: una, la de producció de matkries 
primeres amb cmpreses agriiries compctitives i, també, una  
altra política agriria adaptada a aquelles zones i ii aquelles 
comarques on realment: es fil imprescindible una actuació 
concreta per continuar rnantcnint vivcs i actives aquelles co- 
1narqucs. 

Fetn aqucsta exposici6 cic caricter 1n6s general, jo sí que 
demanaria en aqucst cas, potser, a en Ferran de Múller que 
continuts amb la seva exposicio. 
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El Sr. PRESTDENT: Molt bé; grhcics, senyor Brtldiri 
Ros. T6 la paraula cE senyor Ferran de M6Ilcr. 

AGRx’Co1,A CATALA I31 SANT TSTDRE (Ferran de MÚ- 
Iler i de Dalmzlscs): Be, jo tarnbk vull agrair a la (hmissi6 la 
invitaciri que sc’ns ha fet, doncs, a participar en aquesta Co- 
missici. I jo comcnqaria per significar el tema del concepte 
rural. El concepte rural quc s’nplicava fins fa poc ;I tot d l b  
que estava relacionat amb el camp a v u i  ha variat ur111 mica. 
Quan parlem dcl mecli rural o bt5 dcl r n h  rural tothom c n t h  
avui cluc s’esth parlant de quelcom quc transcendeix de 
I’hinbit exclusivament agrari. Fins ia pw aixb n o  era així  i 
a l b  rural prkcticarncnt es limitava i es concretava en el tenia 
agt-ari, 

Aquesta simple ainpl i x i6  dcl concepte ds cxpcnncnt de 
I’evolucih que han cxperirnentat Ics activitats agriiries i de la 
mateixa significacili d’aquestes a l’espai rural, L’agricultura, 
fins als rrostrcs dies, havia estat el suport bhsic i gairebé ex- 
clus~u del indri rural. Avui, pcr divcrses causes, 6s general- 
ment acceptat que I’agricul~ura 1-10 pot tenir aquest ppcr, tot 
i quc: Ics alternatives, cluc ja avui estan ben definides teririm 
ment, lampoc esth clar quc siguin soliicions extensibles i gc- 
neral i tzablcs. 

I’cr valorar aquesta evnlucici i intcntar csbrinar I’csdeve- 
nir de l’agricultura catalana 6s oportú fer una reí’lexi6 sobre 
el papcr que te I’agricultura en cl moment actual i cn ei m6n 
cn qui! vivim.  L’ngrjcu I t i m  és ionamen talrnen t al i men tació. 
Aquesta afirmaci6, que tatnbk es podia sostenir de fi~rma ta- 
xativa, també ara l’hcm de matisar UIISI mica ja que una bona 
part clc l’agricultura qire practiquein s’ha convertit, senzilla- 
ment, en la produccir‘, cle mathies pr imres  per a 121 indirstria 
agi*oalirnetitr‘l1*1a, cviciirii que no per aixb hagi perdut la seva 
relaci6 amb el ctlnsuin d’;tliInents, tot i que s’ha allunyat i 
s’allunya cada vcgada tnks cic la cadena que condueix fins a1 
cotisumiclor, A L ~ L K S ~  ohservxi6 n o  és banal, representa ex- 
pticitament cl reconeixement de la subordinació de Ics pro- 
duccions agriries ii d’altres agcnts del sistema figroali- 
rnentari, quc stin, bhsicainent, la i nclirstria agroaliincnthria i 
la distrihucii,. 

L’alimentacir‘, i la modi ficaci6 dels costums alimentaris 
segueixcn estant molt lligades ii les transformacions que va 
experimentant la societat; 121 urbanitxaci6, Ics jornades de 
treball, el treball de la dona, els comportaments socials, ct- 
cktcra, han provocat un gran increment en Ir? utilitzaci6 dels 
establi ments dc  restauracici. Als Estats Unj ts Ics despeses en 
resiauraci6 suposen avui dia el 45% de les despeses en ali- 
inentacih; a, l:ranqa, i a Espanya, una  xiira semblant, estern 
en cl 26% dels pressupostos que les iarnílies dediquen a 
1’iditncntació, els cluc es filn forc2 cle casa. Si observem les 
tendkncjes alimentiiries dc la nostra societat podríem establir 
dues linies clif’erenciades. D’una bancfa, el que en podrim 
dir l’alirnentaci6 bhsica, la yiiotidiatla, Ic? clihria, ~ i n a  bona 
par[ de la clual es realitza cn aquests eshblirnents de ccstau- 
ració i que tarnb6 es subministra gran quantitat de productes 
elaborats 11 seniiclaborats producles sernipreparats als do- 
Inici lis dels particulars i eis consumeixen en aquests clornici- 
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lis. En un i altrc cas, tant si es tracta de la restauraci6 con1 
dels productes semielahorats que es consumeixcn cn els do- 
micilis, la indfwtria és la quc proporciona els aliments i cada 
cop més aquest mercat esth acaparat per Ics companyies 
multinacionals que, per mantenir 111 seva posici6 en cls dife- 
tcnts mercats, van creixent tnit.ianqant l’adyuisici6 i I’absor- 
ci6 d’al tres empreses. La qualitat d’aquests productes esth 
riefinida per la correcta trmsfbrmaciii i la garantia higiknica 
i snnithria, i resta cn un scgon terme les característiques or- 
ganolkptiqucs cl’ayucsts productes, -in que si no  reiincixcn 
els requisits que en principi el consumidor podria dernanat-, 
i’csulta relativament scnxill a~judnr. aquests productes mrtjan- 
cant li1 tecnologia dimentiiria. 

D’altra part, observem que tambe existeix UH creixent in- 
terks per u n  tipus d’alimetitaci6 difcrcnciada que vdora cs- 
pecialinent el producte sota difcrcnts perspectives, entre Ics 
quals p o d r i m  subratllar la perspcctiva cultural i la de la sa- 
lut. Aquestes ducs scrieii les dues litiics bhsiqucs. I,a qualitat 
d’aquest tipus de procliicte alimentari ve  donada tihsicarnent 
per les condicions organolkptiques; el palr6 que utilitm cl 
consumidor és el patrli natural, c l  patr6 original de la pro- 
ducci6 d’aliments; es valoren cls procediments tradicionals i 
la procedhcia local, també es té inolt en conipte que el pro- 
clucte n o  hagi estat subjectc c? la <(perversi6)> -dit entre co- 
rnetes- d’una tra,jcctbria industrial quc scinpre put estar sota 
sospita. 

L’ofcrta d’aquests aliments 6s prhpia cle petites o m i t l a -  
tics empreses que estan lligades a la proclucci6 d’alguna mn- 
11cm i que, amb una certa saviesa i capacitat per oferir una 
imatge diferenciada i per descobrir canals dc distribuci6 i 
comerciali tmci6 adaptats a llur di mensi6, pocleti accedir i 
p d e n  rendi bilitzar els seus ncgocis. 

D’nquests modcls Irgosament s’ han de derivar dos tipus 
diferents de producciri i ,  pcr tant, cle les explotacions 
agriries. L’alimcntacici bhsica, quc suposa la in;i=jor part del 
C O ~ S L I M  de productes agraris, requereix produccions intensi- 
ves, al mínim cost, homogknies, aptcs per a la industr*¡alitm- 
ci6. Si nu les lem nosaltres, aquestes produccions, ens Ics 
portaran allh on sigui, ja que l’agricultura rnoclerna contro- 
la cada cop més les condicions naturals i, com succeeix en el 
ci is de la indústria cn general, cada dia estB més clesloca- 
litzada. 

En un inarc de produccions exccdeníhrics i amb la capa- 
citat de comert; limitada pels acords intcrnacionals, sembla 
irreversible que la producci6 agrhria quedi fixacla en les m- 
nes quc avui disposcn d’una agricultura tnnderna i intcnsivx 
Q u i  no tingui estructures adequades per produir materies 
primeres a baix cost per 11 la indústria nlimenthria haurA de 
limitar-sc a la prducc ió  d’aliments d’acord amb el scgon 
model que  esmentaveni, scginent que ha de créixer notable- 
ment perb que fo rpamen t  scrh sempre corn plenientari del 
de I’alimentaci6 ’bhsica. D’qrii @s fhcil deduir la i m p o r h -  
cia cabdal i creixcnt que té la indht r ia  alimenthria pcs al 
rnantcniinent de l’activitat agriria. 

Aquest dibuix el tenim perfilat des cle ta molts anys i per 
aixb cns resulta clificil de cotnprendre que en els darrers 

. .  

. .  
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quinze anys a Catalunya s’hagi pcrdut un temps preciiis en 
l’adaptació de les nostres estructurcs al marc agroecnnbmic i 
al nostre entorn geopolític. Hem estat supeditats a les direc- 
trius d’un determinat grup social que ha tingut sedui’cla 1’Ad- 
ministraci6 agriria catalana; amb una visió transcendent i 
&pica de la seva prbpia existkncia s’hm adjudicat un paper 
dc redemptors socials abans de rcalitmr I’anilisi prospectiva 
per situar el sector en la millor pasici6. Hcm pcrdut potser 
quinze anys somniant histijries caduques quan convenia es- 
tudiar I’evoluciS, dcIs mercats, les noves tendkncies de con- 
sum, el desenvolupament de les bintecnologies, les estra- 
tkgies dc les rnultinacioiids de l’alirnentaci6 i de les indus- 
tries fwmackutiques, aquestes cada cop amb més interessos 
en el sector agroalimcntari. També les possibilitats de ino- 
dernitznci6 de les nostres explotacions, la divcrsi ficació de 
les rendes, la dcrnanda i redefinici6 de nous usos de I’cspai 
rural, cl marc del desenvolupament rural i tambk I’assignzl- 
tura pendent -creiem que 6s molt important- de l’articulació 
del sector agrari, tan deficitari en tants aspectes, a questa 
ilr t i cu I IK i 6. 

El perqui: que hagin prosperat i de quina rnanerii aquestes 
actituds entenem que és qücsti6 mereixedora d’un estudi; 
perb, sense necessitat d’aaprofundir-hi ~ni issi i ,  podem consta- 
tar que la p M u a  de pes específic de I’agriculturcZ en el con- 
junt de ]’economia i de la poblaci6 agrhria cn el conjtiiit de 
la societat és una CIC les claus. Posarem u n  exemple que pot 
resultar aclaridor i 6s aquest la qiiesti6 de les cambres 
agrhcies, q u e  des de la seva legislacici, dissoluci6, liquidaci6 
de patrimonis, elcccions i actuacions posteriors ha configu- 
rat una pila d’actuxions que nom6s s’cxplica per un desin- 
teri3 rnanifcst ciivcrs la problemhtica agrhria; primera 
qiiestic‘, d’aquest exemple, la dissolucici. 

13avant I’evidencia de la deficient articulacici del sector 
agrari, quina justificaci6 té clestruir I’estructura mks estesa i 
arrelada e n  el territori? D’acord quc s’havia de redefinir 
quant a objectius i organitzaci6, perb d’aclui a destruir-la en 
un moment en quk la política de desenvoluparnetit rural 
passa pel protagonisme clels agents locals potser hi va més 
d’un pam. 

Segona qüesti6: la liquidacili de patrimonis; de la manera 
corn s’estan realitzant les trnnsferkncies de patrimonis és 
molt possiblc que en pocs anys haguem de lamentar la desa- 
piwici63 d’una bona part d’un patrimoni aixecat pels pagesos 
de moltes generacions; ha tnancat una politica rcsponsablc 
en questa cliiestici. 

Tcrcera qiiesti6: les eleccions; aixb, jo n o  sabria COM ex- 
plicar-ho d’una manera dolqa, mks quan sabem que per al- 
guns, encara avui, dcsprks d’haver tingut temps per ii la 
reflexici, el procés electoral que hem pati1 en el camp catal& 
6s motiu d’orgull i satisfaccici, i ni) em refereixo en aquest 
cas ai sindicat que va obtenir la majoria en questes elec- 
cions. Quina opini6 hem dc tenir cl’unes elcccions que s’han 
d’util itzar per LI incsurar la rcpresentativitat d’un sector de 
l’economia CII quk, per normativa Icgal, es priva del vot més 
del cinquanta pei- cent clels titulars ckls riegocis cl’ayuell scc- 
tor? Així s’han fet les coses. Jo he tingut ocasi6 de parlar 

amb membres d’aquest Parlament, amb periodistes, amb re- 
presentants cl’institucions econbmiques i socials, i tots ells, 
que es presumien degudament informats sobre les eleccions 
a1 camp, han manifestat la seva sorpresa, i alguns contrarie- 
tat, per la situació produi’da, que encara entenem que és poc 
coneguda. 

Sembla evident, doncs, que 6s necessari aclarir conceptes 
cn el nostre sector i definir politiques clares: per exemple, 
quk entenem quan parlem de l’explotaci6 familiar? Tothom 
parla de I’explotaciG f m i l i a r  com a model generalitzat en  el 
camp catalh i s’instrumenten politiques al seu favor, Sabem, 
perb, que de les cent mil explotacions agrhrics catalanes no- 
tn6s dues mil -el 2%- tenen aquesta qualifi”icaci6 oficial i 
que moltes explotacions que tots les veiem com a familiars, 
malgrat la seva voluntat, no poden acollir-se a la normativa 
que les regula, Un altre exemple, ja  esmentat: sabctn que 
dels titulars d’explotacions agrhries a Catalunya només el 
3% són agricuItors a titol principal i que segurament no- 
més una part d’aquests obtk una renda suficient, és a dir yuc 
una part d’aqwsts titulars no té 11t7it altra ocupaci6 no per- 
quk la seva activitat agriria els procuri la renda suficient, 
sinó perquk, realment, no tenen oportunitat. Aleshores 
potser ens hem de plantejar cpie les politiques agrhries han 
de tenir cn compte la realitat de la situacir‘, de Ics cxplota- 
cions agrhrics catalanes i respondre a aquesta realitat, i no a 
plantcjamcnts tebrics que no  estan reflectits en la realitat. 

Catalunya entenem que té unes bones condicions, unes 
condicions hptirnes per a posar en prhcticn  LI^ desenvolupa- 
ment rural harmoniós i per a fer prosperar I’espai rural, per- 
quk les condicions que te quant a oportunitats comple- 
rnenthries a I’agricultura probablement seran envejades per 
altres zones, i creiem que les hem d’nprofitir; perb, per a 
poder implantar una política en aquest sentit que sigui profi- 
tosa, entenem quc seria imprescindible deiinir i precisar tota 
una skrk de conceptes, corn també comptar amb el sector, i 
perquk el sector pugui arribar a les institucions d’una forma 
cfectiva 6s absolutament necesshria unit articulació eficaq, 
una articulaci6 i una preskncia en tots els estaments, i clixci 
creiem que també és una assignatura pendent. 

Moltes @cies, 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Ferran de M6ller. A 

continuncifi, cedeixo h paraula a la senyora Rosa Pruna, 
La Sra. PRESIDENTA D’AFFAMEK (Rosa Pruna i Es- 

tcve): Grhcies, senyor president, i molt agrai’ts tamb6 per es- 
tar aquí i per poder, doncs, portar la nostra situaci6; més que 
els nostres problemes, els nostres ob.jectius i el que volem 
que sigui, doncs, el m6n rural d’:aqui endavant. 

Bé, per coinenpr dir6 unes paraules del comissari 
d’ Agricultura que j o  penso que s6n prou significatives, que 
6s que, per a Europa, el mcin rural constitueix un fiictor 
essencial, un clemcnt fanainental de la noslra identitat. Jo 
penso que aixb ja 6s prou clar, que, doncs, ara els palitics 
s’adoncn molt que hi ha un món rural que potser s’havia 
descuidat. 

Pcrti, bé, per z1 parlar d’aquest m 6 n  rural jo penso quc 
hem de parlar del que va passar el 20 de maig de 1992, quan 
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es vil fer la pdítica agrir ia  comuna: vil fer u n  canvi radical 
en tot el que 6s I’agricultura, perb també es va establir una 
pol itica europea de desenvolupament rural, que potser, 
dnncs, 6s pel que avui som aquí, que es parla, més que 
d’agricultui*a, ci’aquesta novil ruralitai. Despris viim tenir la 
concIusi6 de la Ronda Uruguai, el 15 cte clcscmbre de 1993, 
amb repercussions sobre el funcionarnent cl’questa reforma 
de la PAC i amb repercussions que rnolts n o  salxm encara 
on ens portaran. Aquesta internacionalitir.aci~ cicls mercats 
6s un fet que inodificarh en tcrincs absoluts el panoratna 
cl’intercanvis econbmics fins ara vigents. 13s a d i r ,  modifica- 
r i  la nostra rnrinera dc fcr i de vizire, tant cn el mcin rural 
com en I’tirbh; incidirh en el paper que haurii de jugar I’agri- 
cultura, pcrh molt espccialrnent pel que jo represento, CIC Ics 
dones agricultores i del món ruraE, incidir;\ m d t  especial- 
ment cn la dona agricultora. 

Davant d’aquesta perspectiva, no es tracta pas de resolclre 
cls problemcs i els dkficits tradicionals, sin6 de donar el salt 
en aquest nou rnoclel dc. ruralitsrt, cada vegada 11x5s a prop, i 
preparar la dona agricultora peryuk pugui ocupar el I IOC que 
l i  correspon. Ara 1116s que mai 6s el futur, 6s cl futur dels 
nostres fills, s6n els joves d’nvui, Pcr ii donar aqucst impuls 
a la nova agricultura i ruralitat, hem de preveure promourc 
la (liversilat de les activitats agrlirics, reconverlint-nos en 
l’interior o fora del sector. Ara, hi ha una cosa que 6s pri- 
mordial per 1-1 tot aixh, per R aquests noiis mercats, qiic és la 
fornmi6 i la informacici; sijn punts bhsics per 11 aquest íac- 
tor. Perb nosaltres, les cloncs, som de l’opinili que en situa- 
cions critiques, com la que avui esth passant I’agricultura, 
tenim capaciiai d’adaptaci6 i de inohilitzacici per a defensar 
tant la nostra vida larniliar com la professional. Les doncs, 
en I’agricultura i cl mrin rural, treballem sense salari ni reco- 
ncixernent profcssiond, perb ireballern a gust perquk tenim 
el reconeixement de tots els nastres, i treballem perquk sa- 
bem que fem un esforc; de con-junt per treure unes rendes per 
rl viure dignament. Ja no  busquem més recoliei xcments, cn- 
cara que ens agradaria que s í  que pogut5ssim tenir aquest re- 
coneixement professional que tant demanem, aquest cstatut 
jurídic. Nosaltres el que pretenem és scr les mateixes actores 
d’una economia íbrta, basada en la crcacici de serveis social- 
ment útils i valoritzats, arnb I’ob.jectiu de crear llocs de tre- 
ball per als més joves, perqui? tots sabem que, avui, els joves 
el que volen 6 s  guanyar diners; avui, al m6n rural, si no se l i  
posen petites empreses i creem coses de servcis, aquest jo- 
vent marxarh. Qui: hi haurh en el m6n rural? Gent de la ter- 
cera edat. Ja esth passant: tenim moltes Z O I I ~ S  c t s  Catalunya 
en quh j a  tenim aquest panorama. El que hem de mirar és 
que, en aquest m6n rural, hi tinguem els joves, quc hi tin- 
guin una vida digna per viure, 

Doncs, arnh aixb volem contribuir a donar una  imatge 
positiva de la nostra agricultura envcrs la societat, perqui: jo 
penso que hem donat una imatge, moltes vegades, o s’ha 
volgut donar una imatgc més negativa que positiva del quc 
és I’agricultura i el mbn rural, dels nostres productes, dels 
agricultors, que scmbla que només han viscut de les subven- 
cions des que hem entrat a la Uni6 Europea, que crec que no 

hi ha cap agricultor que l i  interessi viurc dc Ics subvencions, 
perque el que ens agradaria és poder viure dignament de les 
rendes, com molts anys enrere era la riquesa i tothom en po- 
clia viure. Doncs, no crec que aquesta imatge que s’ha donat, 
que es viu c3e wbvencjons, ens agradi; nosaltres ho volem 
clesmitificar, i el que si quc volem donar és aquesta imatge 
positiva dels nostres productes, de la nostra proclucci6. Aixh 
la gent no hn sap; s6 que nosaltrcs n’hem de ser els propis 
difusors, aixb h o  sé, perh, il mes R m6s de nosaltres, tamb6 
ens hi han d’asjudar els polítics; han de tenir sentit cornli i 
donar aquesta iinatgc positiva dels nostres productes, essent 
prioritaris els nostres abans que els de fora, que, malaurada- 
ment, sempre és molt millor cl de fora que el que tenim a 

Bé, jo, arnb aixb que he di t  dels governants, penso que 
aquest sentit corn6 ..., hi s6n i i  tcmps i el poden posar cn 
prhctiea. Nosaltres podc~n ajudar a aquest cquilibri entre el 
rnriri rural i l’urbh. En aquest país cpc tenim, Catalunya, que 
som ut1 pais envejat i ric, ric en el sentit que tenim una flora 
i una thtrna, una vegetaci6, tenim una riquesa ..., cn pocs qui- 
Ibmetrcs, en pocs metres quadrats, tenim des d’irti mar a uns 
I’irineus, que tenim tota una riquesa i ~ ~ n a  varictat que molts 
voldrien. Un dia vaig escoltar les paraules d’uti gehgraf, que 
cim deia -i em va agradar moltissim-, diu: c<Tenim més flora 
i fauna a Catalunya que a tot el Regne Unit.)) Doncs, bk, 
aixb E s  una de les coses que els politics han de pensar i han 
de potenciar, i q u i  nosaltres els podem ;ijuclc?r a fer aquest 
equilibri, que aquest q u i  libri és vital perqui: h i  hagi vida, 
doncs, en aclucst m6n rural. 

Aquí nosaltres creiem que una de les solucions, que ,&I 
s’esth donant amb molt signe positiu, és crear serveis per a 
q u e s t  agroturisme que tenim ja  arrencat, que 6s un orgull 
per a tots els agricultors que I’cstan fent en aquests mo- 
ments. Nosaltres pensem que q u i  també hi podem entrar, 
amb la transformacic‘, dels nostres productes, amb la venda 
directa d’aquests prodticfcs que produini, creant serveis de 
guarderies per als nens en el m6n rural, perqui: la dona, si 
esti n la seva empresa Q si vol sortir a treballar, sipiga tam- 
b6 que té aquestes guarderies rurals que nosaltres, des de ics 
mateixes dones del mbn rural, scin serveis que podem crear, 
ajudem I’Adrninistraci6 i ens treiem unes rcndes. EI mateix 
passa amb la gent de la terccra edat: crear, doncs, tots 
aquests agcnts socials, assistents socials pet. a la gent gran, 
cosa que nosaltres podem fer en el m6n rural perquk, els 
avis, els tcnirn nosaltres a les nostres cases; és un orgull, 
perb, la dona que vol sortir a treballar, que shpiga que tamb6 
t6 un assistent social que sap que, si ha de sortir, la pot aju- 
dar; O uns centres de dia ... ‘rotes aquestes coses poden crear 
riquesa i rendes al m6n rural perquk no quedi un món rural 
desert, amb una ciutat massificada. Aixb 6s el que pretenem. 
Tarnbb, doncs, per a la gent discapacitada, pcrquh a la gent 
discapacitada sabem tots que els manquen rnolts serveis; 
aquests serveis poden servir tant per a discapacitats, com per 
il gent gran, com per R nens petits. 

Perb per al foment d’slquestes noves activitats s’han de 
millorar les infraestructures, que d’aixh d e p h  I’kxit d’aquesta 

casa, 
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revitalitzaciri de l’cconomia rural, tant pel que fa al tema 
d’investigacici, que no s’ha gastat gairc en tenies d’investi- 
gaci6, tant per a I’agricultura com per a la ramaderia, corn 
moltes altres coses, com les comunicacions, el transport, les 
beques d’cestudis per als fills dels agricultors, perqui: puguin 
arribar els fills dels agricultors a poder cursar estudis supe- 
riors, encara que no siguin universitaris, perb que puguin te- 
nir aquest accedir-hi igualment, aquest transport que no 
arriba a tot arreu, clistribuciii d’aigua, llum i telkfon...9 bus- 
car l’equilibri entre allb urbi  i a l b  rural. 

EI futur cle la nostra agricultura i rntin rural depkn d’una 
vertadera política de descnvdupament rural. La Uni6 Guro- 
pea ens diu que vol fer una politica rural coherent. Lcs agri- 
cultores i els agricultors podern ajudar les administracions 
en la construcci6 d’aqucsta politica rural. Si tenim una pro- 
fessi6 digna i unes rendes suficients, les agricultores asscgu- 
rem la continuitat de la vida i cfcl n i h  rural, que 6s el futur 
de tots. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Rosa Pruna, 

A continuaei6, per a cloure aquesta prirncra ronda d’inter- 
vencians, passo la paraula a la senyora Rosa Mzirch, respon- 
sable del sector ovi, de I’associació Asovi. 

X A  Sra. PRESLDENTA DE L’ASSOCIACI6 DE RA- 
MADERS Il’OVf DE CATALUNYA (Rosa Mar& i Phm- 
pols): Moltes grkies. També agrair la invitació i d i r  que, en 
aquest C R S ,  parlaré n o  tan sols corn z1 representant del sector 
oví de Catalunya, sin6 també com a rcpresentant de Turis- 
verd, que  6s I’aassnciaci6 que engloba els empresaris d’agro- 
turisme i activitats complernentiiries. 

IU, voldria, en  tot cas, incidir cncara un cop mis  cn un 
concepte que ha anat sortint diferents vegades aqui, en 
aquesta taula, i 6s que, des del nostre punt de vista, cap pais 
es pot permetre el luxe de dependre d’altres paisos per a ali- 
mentar els seus habitants. Es una  @estiri conceptual, pcrh 
cal tenir-la en compte, perqui: es diu sovint que hi han dos 
tipus cl’arrtnes molt perilloses: unes s6n les atbmiqucs, perb 
les altres s6n les d’alimentaciri. Cap pais tampoc es pot per- 
metre el luxe de tenir un medi rural deshabitat, una agricul- 
tura inexistent o un habitant del medi rural absolutament 
subvencionat. De la mateixa manera, tampoc creiem que ei 
nostre pais cs pugui permetre c l  luxe de perdre del tot el 
sentit troncal de la família i ,  a més a més, el seu arrelament 
en el m6n rural. 

Creiem que aquestes coses es poden aconseguir amb em- 
preses competitives i amb gent que cs guanyi l a  vida direc- 
tament amb la seva activitat professional. Les activitats 
complernenthries de l’agricultura s’han evidenciat com a so- 
lucions per a equilibrar les rendes; cal, emperb, refexionac 
molt acuradament sobre quins sciri els motius que duen un 
pages a entrar dintre del que &s l’agricultura de serveis, que, 
per altra part, benvinguda sigui, pcrqui: CIIS esth facilitant 
guanyar-nos l a  vida amb una activitat prnf’essional. 

Molt s’ha fct  en aquest camp, i encara ens queda u n  Ilarg 
carni per reciirrer. A mesura que carnincm, emperb, es van 
cvidenciant algunes mancances i dificultats que sens dubte 

les sinkrgies conjuntes de politics i dels agents del m6n rural 
segurament ajudaran a corregir. 

L’Lis de I’eespai rural. La pressi6 urbana 6s molt forta; cal 
encarrilar-Ea de tal manera que deixi recursos al món rural 
sense limitar, en absolut, els usos tradicionals; que el pagk 
pugui participar directament en els brgans rectors i gestors 
que s’estan creant en pro d’una conservació i d’un rnanteni- 
ment d’un espai rural que és, en definitiva, on desenvolupa 
la seva vida i la seva activitat. Potenciar les organitzacions 
professionals, associacions, etcktera, per facilitar que siguin 
els mateixos sectors els que s’estructurin, i no intentar unes 
organitzacions que, des de dalt fins a baix, intenten aglutinar 
artificialrncnt els sectors i que aixb implica una no-partici- 
paciB dels sector afectats en aquestes mateixes organitza- 
cions. Planificar amb perspectives de futur, fugint dels 
moviments pendulars a quk tan acostumats estem i que do- 
nen respostes A situacions contradictbries que porten en si 
mateixos uns altres moviments pendulars absolutament cap 
a l’altre costat. 

El manteniment d’unes minimes estructures, corn put ser 
el fet del manteniment dels escorxadors municipals. Aixb 
hauria comportat realment una regressi6 i una carnercialitza- 
cici molt mks directa, al mateix temps que assegurar una 
qualitat de consum i una procedencia de consum, sobretot 
en poblacions petites, que hem vist c m  aquests escorxadors 
anaven minvant sense tenir en compte les mateixes funcions 
socials que a aquests serveis es donaven de cara a la pobla- 
ció. 

Estudiar molt acuradament tot el tema de les denomina- 
cions d’origen, per no saturar el mercat que, al final, podria 
no saber diferenciar. La qualitat, que 6s una paraula amb que 
tots ens omplim la boca, tenim molt clar que s’ha de produir 
per poder vendre i el consumidor 6s cada cop m6s exigent 
amb els productes que compra. No es poden crear f. ti 1 ses ex- 
pectatives amb denominacions de qualitat o denominacions 
d’origen que, al final, podrien acabar matant les expectati- 
ves de molta gent. 

Tractaments fiscals adequats a les condicions especials 
cn que es desenvolupen les activitats complemcnil‘rics. No 
és el mateix estar desenvolupant una activitat d’agroturisrne 
amb unes estructures d’anys, com és el cas de I’hostaleria, 
com quan aquesta decisi6 la pren un mateix pagks per cedir 
una part de ¡,a seva prbpia <<vivenda)> com un servei alterna- 
t l U .  

Producci6 i activitats complementiiries han de donar-sc la 
tnh. El temps canvia i l a  gent que avui es dedica c? activitats 
complernentiries com a simple fet de continuar vivint en un 
l h c  determinat, el que cal és que pugui mantenir unes es- 
tructures que facilitin poder amb una, dues, tres generacions 
venidores, continuar la rnateixa activitat que s’havia desen- 
volupat tradicionalment en  aquclla mna.  I, si més no, cal 
pensar que ningu corn l’etnpresari agrícola per conservar u n  
entorn. Ningfi de ciutat podrh conservar- un entorn m6s que 
el matteix sector implicat amb la seva prhpia activitat profes- 
sional. I les subvencions solen ser malcs conselleres per aju- 
dar a la conservaci6 del territori, 
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Que es continui’ treballant sobre les compethcies dc ca- 
dascun dels difcrcnts departaments sobre aquestes activitats 
compiementhries. gs essencial que sigui ei  epa art ament 
d’ Agriculturr~ el quu continui’ coriscrvant i ina tutcla impor- 
tant sobre tot aqrucst tipus d’activitat. I per clamunt de tot, 
continuar considerant que els pagesos tenim una voluntat 
ferma dc vinculació a la tcrra i al pais, i que aquesta voluntat 
cle continui’tat ens fa mutants, adaptant-nos a les circurnsthn- 
cies, cluc, en definitiva, una mica 6s cl que hem vingut fent 
ai llarg dels darrcrs segles en qui% ei pagks ha  dcscnvalupat 
la seva activitat en un terreny cicterminat. 

Moltes griicies. 
El Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcics, senyori1 llosa 

March. A continuaci6, havent acabat aquesta prirncra jntes- 
venci6 dels rcpresentants de E’Inst itut, donaria la paraula ii 
les senyores i senyors diputats. En primer lloc tt5 la paraula 
la scriyora Pilar Arnnlot per formular la seva pregunta. 

La Sra. AIINALOT: Moltes @cies, senyor president. En 
primcr Ilnc, voldria donar les grhcies al senyor Hnldiri Ros, 
a la senyora Rosa March, a la senyora Rma Pruna per la 
scvii compareixenqa i pel- tota I’explicaciil tan hipl ia  que 
cns acaba de fer cacla l i t i  de vostks. 

Miri, el que s í  que 6s 2111 iet 6s que, tant  amb 111 scvil COIII- 

p;ircixenqa com Ics altres cluc hem anat tcnint, és que el m6n 
r i m l  estil en crisi. Aixh 6 s  UII fet. T.,a veritat penso qiie etis 
tia de preociipar i la veritat 6s q ~ i e  etis preocupava quan  j a  
els diputats que íbrrnern part cl’aqucsta Cnmissi6 j a  viitn de- 
cidir prendre uria dccisici i porlar a terrne aquí al Parlament 
de Cata1uny;t Liiiii cornissiri cl’cstudi sobre el clrmmvolupa- 
inerit i la dcspoblacili dcl r n h  rural. Jo, pcl que he pogut 
sentir cn aquestes coinpareixenccs, m’arlono -si no  cs que 
qyuesta diputada estigui equivocada- que cn política agrhria 
aqui a Catalunya, si no hem fracassat, potscr s í  que quasi 
hum m i b a t  al frachs. No diria qiie dcl tot, pesi) potscr s i  que 
hem arriliat al tlracBs. I dic ;ixh perquk, b6, Jo dic cluc si no 
prenem uncs mesures urgents, Inalarnent ho tenim. Perquk 
cacla vegada s’esth despoblant mks cl mcin rural i si no, cotn 
deia ahuiis, si n o  prencm unes rncsiires -ho torno 11 repctir- 
t n i\ I a meti i. 

Aquí s’ha dit tambe, i en  altres compareixences, que uri 
dels motius importants és crear unes bones i til’raestructurcs i 
uns bons serveis, perquk aixi  alrncnys les persones que hi 
s h  no abandonin el camp i poder íer d’una íwma inis 
atractiva que puguin venir els que han anat abnnrlonmt. 

Bé, Jo els faria moltes preguntes, per0 cotn que no  me’n 
deixen fer gaires perqui: s6c jo sola, s i  que voldria dirigir- 
me a la senyora Rosa Pruna, com r? d o n a  que s6c. Vosii: diu 
ytic les dones estem capacj tades. JO penso cluc capilcitades 
avui dia j a  en tot: ;i1 rn6n rural, al nivell  polític i e c o n h i c ,  
etcktcra. No 6s pcrcluk ho digui +jo, una dona, pcrb també 
pcnso que la meva companya, la senyora Variclellhs, potscr 
tarnbc hi podr8 coincidir. 

Vnstk deia que les dones ajudem a I’explotacib familiar 
-aixS, em consta, ho sé- i qire no  sahcin cobrar un salari. Jo 
penso cluc, a la meva manera dc veure, penso que aixh no 
hauria de scr així, perquk aixii faria precisament que hI ha- 

gués doncs que n o  abandonessin el m6n rural, i fins i tot 
moltes, que potser abans cns deien que moltes ..., quc cra di- 
fícil que poguessin, que els honies que estan en el món rural 
poguessin trobar una dona per casar-s’hi o per venir a les 
xones rurals, potser aixh faria que si Ics clones que hagucssin 
dc venir R I  riión rural tinguessin un salari doncs potser s’hi 
quedes si n, 

Per tant, jo li prcgunto: n o  creu vostk que seria bo f opor- 
til quc h clona quc ircballa al camp tinguks el mateix drct 
que I’horne, j a  que cstd desenvolupant ~ i i i i l  tasca igual :ja no 
vull dir  millor, per6 igual- que ha de tenir un  salari‘! No 
creu que aixh seria una postura important ii prcndrc i tenir 
en compte? 

Grhcies. 
131 Sr. PRESIDENT: Grhcies, scnyora Arnalot. Corn que 

la pregunta I’ha fct dirigicia directainent n la senyora Rosa 
Pruna, l i  cedeixo a ella la paraula. 

La Sra. PRESIDENTA D’AFFAMER: Gricies, scnyor 
presidcnt. Miri, aquest punt 6s el punt que mbs IICTYI debatut 
durant noLi anys, i l i  he dc dir la veritat, 6s apassionant per- 
quk hi lm molt n dir, Nosaltres l’any 86 vatn dir L ~ C  110 vo- 
líem u n  salari e11 el l’arlament europeu, pcrqui: aixb cs va 
porrar al Comiti: Professional Agrari, que aixi) 6 s  la Directi- 
va 8(3/(713. Vain dir que YIW v o k r n  un sd:irim Vurn estar-hi 
rl’acord tots els pai’sus, menys un eurodipiiiat, que era LIII an- 
glks, el senyor Pearce, que a l’últim ens vit clonar la 1x6. 

Vain dir  que n o  volicrn u n  salari dcl marit i l i  diré per 
quk. Peniuh. no voliem ser llavors unes llogades, mes ciri- 
plcacles del marit. Si som tols aquesta empresa fmi l i a r ,  so111 
tnts u n a  empresa, el que volem 6s cluc en aquesta empresa es 
guanyin diners que llavors aniran pcr ii tots, que és el que 
veritablement abans passava. Ara, 110 volem aqucst salari; 
n o  volem dependre ... Miri, nomes en posaré un exemple: 
avui jo al meu marit li dcmano un salari al cap de la setma- 
na; quan vindrri el dilluns el meu marit per zmr  a comprar cl 
Jhrratge i el pinso de cada setiliana rn’haurh de tornar a de- 
manar aquests diners, perquk ell 110 cri tindrh prou. Aixb se- 
ria molt ridícul. 

Nosaltres volem que la dona tingui rendes, evidentment 
que si, per aixb cstem proclamant cle fer aquests serveis. 
L’agroturistne ha. sigut una cusa que ha arribat molt E, per5 
no pot tot Catalunya fer rigruturismc. No tots els pagesos 
poden fcr agroturisme. D’arluí ve que diguem: NA nosaltres 
ara precisament se’ns ha aprovat un  NOW qiic ens fa molta 
illusi6, que és pcr donar servcis a I’agrotiirimc, pcr donar 
qualitat de cinc estrelles.,> Perb serveis a molts altres sectors 
i a moltes altres persones, que ho  ha dc set’ exclusivament 
per a I’agrolurisme. Arn\:, aquests serveis, la  dona cl que fem 
6s que tingui una autoocupaciii, que tingui unes rendes. Es a 
dir ,  ;~luesta dona que esth a I’cxplotaci6 no dcdicarh tot ei 
dia a I’explotacici, tant si scin les noies xioves corn si si i r i  la 
gent grati, i pugui anar a buscar un sou, unes rendes. Prefe- 
rim aixh. No volem el sou, doncs, clcl titular de l’explotacih, 
sigui l’tiome, sigui la dona, perque ens trobem amb aixb cluc 
no hi estern d’acorcl nin& perque és una cosa que  vciem 
cluc és inviable totalinent en I’agricultura. Sorn mks d’un sol 
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sou ..., a veure un sol sou, unes bones rendes i tothom en pot 
gaudir, que 6s el que nosaltres desitjaríem. Ara, que la dona 
surti il buscar aquesta rendes, sigui amb I’agroturisme, ainb 
el turisme rural, amb la venda de productes agraris, tot aixb 
d6na unes rendes que si que normalment s6n per ii la dona, 
per0 I’agroturisme ha arribat en un moment que ja  no es per 
a la dona, sinó que és per a tota la família per sortir endavant 
i poder gaudir corn la gent del medi urbh. 

Espero que I i  pugui haver deixat contestat aixb. 
La Sra. AKNA1,OT: Sí, sí. La vcritat quc m’ho ha con- 

testat molt b i  i m’ha convenpt bastant, quasi diria al cent 
per cent, la seva contesta, Aixh demostra corn s6n de sacrifi- 
cades les dones i el que arribem a aportar n les famílies. Hu 
he de dir, pequi3 a mi e m  surt del COI’. 

Ara bé, estic d’acord amb el que deia vostk: completar 
amb activitats cotnplementhries, com deia vostk, agoturis- 
me i altres activitats. Perb, MI sé, ,jo penso que almenys s i  no 
volen cobrar un sou, no creu vostk que seria irnportant que 
altnenys l’Administraci6 tingués en compte que el dia de 
dcmti la dona tingués dret n unajubilació? 

Potser 6s una altra pregunta, per6 és cluc jo, si em pcrrnc- 
tria, senyor presidcnt, c p c :  aquesta pregunta tenia rnolt in- 
teres, com a dona que sóc que rn’interessa molt, si em 
poguks dir alguna C Q S C ~ ~ ,  aportar algun Ilumet en ques ta  
terna, si fos vostk tan amable. 

121 Sr. PRESIDENT: Li permeto, senyora Arnalot, perquk 
tampoc no tk vosti: la característica de fer les preguntes 
massa extenses o massa múltiples i, per tant, tampoc no s’ha 
passat en el temps de quk podcrn disposar cada un  dels ctipu- 
tats. 

La Sra. ARNALOT: Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Senyora Rosa Pruna? 
La Sra. PRESIDENTA D’ AFFAMER: Crkies, senyor 

president. Miri, jo penso que tot és el fil que porta doncs al 
que hem estat parlant abms. Bé, nosaltres el que sí que vilin 

dernnnar a aquesta directiva, que  per cert a Espanya no est& 
vigent, perb no a Espanya, sin6 a la gran majoria de priisos 
d’Europa; immks esth vigcnt al 100% a Franqa; vigent par- 
cialment a Holanda, Bklgicu, Luxemburg, Alemanya, i que 
no estil vigent a tota la resta. Bé, nosaltres amb aquesta di- 
rcctiva el que si que  estem deinanant 6s quest estatut que es 
reconegui aquest treball per poder acccdir a LM rcconeixc- 
mant, j a  no solament per a la jubilació, sin6 per al descans 
per maternitat, per malaltia. Bé, llavors em direu: <<Si ja amb 
el tnnrit, estant assegurat, tot aixb l i  entra...)) No, el descans 
per rnatcrnitat n o  hi entra i iajubilaci6 tampoc. Bé, la jubila- 
cici, encara que ens donin aquest estatut, la jubilació s’ha de 
pagar exactament igual. Es a dir, la dona cluc no te el reco- 
neixement de i’estatut, si vol tenir una jubilació, se I’ha de 
pagar. A la que t@ l’estattut tamb@ l i  passa el mateix. 

Quk ens passa a Franqa‘? E n  aquests moments h i  ha un 
psoblerna. A Franqa estan .la fent un scminari per al proper 
tnes de juny, perqui? tenen ut1 prohlerna: I’estatut des de 
I’any 89 esth sobre la taula, tots els agricultors i agricultores 
s’hi poden acollis i la gent no s’hi acull. Per quk? Perquk 
s’ha de pagar la Seguretat Social completa. Ja se que em di- 

reu: <<Oh, és que per cobrar s’ha de pagar.>> B6, nosaltres 
varn portar unes esmenes al Parlament l’any passat, el gener 
de I k n y  passat, i van ser aprovades. Per cert, no hi havia cap 
eurodiputat espanyol. No, dic una mentida: catalh; espanyol, 
sí. M’he equivocat. De catalh no n’hi havia cap. 

B6, aquestes esmenes es van aprovar i és que potser de- 
initnern alguna cosa que és una mica ..., n o  inaccessible -jo 
espero que algun dia ho sigui-, que es pagui com es fa a Lu- 
xemburg: per les rendes que té I’explotació. fis a dir, si en 
una explotaci6 hi ha tres persanes quc treballen a dintre 
d’aquesta explotació, aquestes tres persones que paguin per 
les rendes que obtinguin els tres i els tres puguin tenir jubi- 
lació; és a dir, que nomes hi hagi una sola cotitzaci6 per ex- 
plotació. Aixb 6s el que es va aprovar, i el Parlament ens ho 
va aprovar. I ara, aquest any, I’octubre o novembre, la Co- 
missi6 europea far& una conferkncia aquí n Catalunya per 
debatre aquests ternes. Ha triat Catalunya perqu5, doncs, sóc 
la representant que estic all A... Doncs bé, segurament que es 
far& u Catalunya i serh per debatre aquest terna: quin és el 
govern que s’apunta que es pagui per les rendes que te I’ex- 
plotaci6. 1 amb aixb, amb aixb sí que hi  estarletn totalment 
d’acord, pcrqu@ quan uiia explotaciri no te rendes, un any 
que tot ha anat malament, aquell any pagaria uns inininis a 
la Seguretat Social; ara, I’any que tingués bones rendes, pa- 
garia el seu rnhxirn a la Seguretat Social. Ja sabem que avui 
a Espanya la cotitzaei6 est2 molt malament. Estem en una 
&poca molt forta de crisi i tot aixb ens costarh molt. 

Que hi ha pakos, doncs Holanda o Luxemburg, que ja ho 
estableixen per les rendes i uns es queixaran mks, uns es 
queixaran menys, per6 jo penso que aixb seria una bona so- 
luci6 per no trobar-nos que les dones, quan arribcn a la vc- 
Ilesa després d’haver treballat tota la seva vida, no tinguin 
aquesta Seguretat Social perqui: el marit i el fill ja paguen i 
diuen: {<Home, si pagues tu, 6s que 90.000 pessetes al mes 
no les podem pagar.>> Aixb és una cosa que és certa, perb 
que  a Catalunya tenim la gran sort que cada vegada més els 
agricultors han anat fent emprescs SAT de transforrnaci6 
agrhria, que tot aixi, ha comportat que la dona ja estigui 
cada vegada més ..., a les doncs els diem que crei’n I’ernpresa 
amb el seu marit i amb el SCLI fili, amb qui treballi, perquk 
d’aquesta manera la dona té reconeguts tats els seus drets en 
cas de divorci, en cas de queclar vidua i cn la jubilació. Jo 
penso que aquesta 6s una bona soluci6, yuc es crei’n empre- 
ses m 

EI Sr. PRESIDENT: Senyora Arnalot, 
La Sra. ARNALOT: No, nomes donar-li les grhcies per 

la seva iunplia i rhrmaci6 i esperem que aquestes esmenes 
puguin ser aprovades, perqui: seria una solució bona. 

Gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: A vostk, senyora Pilar Arnalot. A 

continuaci6 cedeixo la paraula al diputat d’Esquerra Repu- 
blicana, el senyor Miquel Pueyo, 

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor president. També voldria 
cornenqar agraint als rcptcscntants de I’Institut Agricola Ca- 
tal& de Sant Isidre la seva presencia, i procuraré de ser breu, 
senyor president. 
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Aprol‘itant la cnrnpartitnentaciij qiic vosths Iiiin fet dels 
temes i de la seva mateixa clclcgnciii, la qual cosa em sembla 
positiva, a mi m’c?gradrrria plantejar una qüesti6 rn6s precisa 
en el marc d’nquesta compartimcntacii, q w  vostes han rea- 
litzat i, més en concret, adrer;ant-la a la scnyora Marc, & In 
qual j a  havicm deinanat -per altres circumsthncies- la com- 
pareixenqa en una altra comissi6 d’aquest Parlament. I apru- 
fitant la seva doble conclicili de rcprcsentant en el m m  de la 
seva cielegacici clc I ’hb i t  de I’agroturismc i dc I ’ h b i t  de 
I’ngricultura de I’oví i del cabrum, cle preguntes en podrim 
fer moltes, perque hi ha molts aspcctcs dcls que vosths han 
plantejat que eiis intercsscn molt: el tema cEc les nctivitats 
complcmenthries, que en dguns  aspectes 110 I’acabarícrri dc 
veure prou clar, per6 mis precis i mes concret, ja dic, aprofi- 
tant aquesta comparlimentaci6 que vostks han realitzat, .jo 
voldria preguntar-li CH concret a la senyora March, en el 
~nat’c: -perdoni pel j oc  de paraules invaluntari-, cn el marc 
del sector prirnari quina és la situacici des del putit de vista 
de vostk, des dcl punt de vista de la seva organitzr-lcili? Qui-  
na és la situaci6 clcl bestiar oví i cabrum? Quina és Ia situa- 
ci6 tnmbé en el iiiiirc del que scsia I’agroindústria, I’apro- 
f‘itarnent dirnentari de tnatkrics primeres? En f i ,  en aquesta 
dirccciii; tenim aquest intcrhs, 

G rhci es. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcics, scnynr Pueyo. Ida senyora 

Rosa Mxch ,  que  tamb@ ha estat preguntada específicament, 
t@ la paraula. 

La Sra. PRESIDIINTA D’ ASOVI: Grhcies, scnyor presi- 
dent. A veure, iimb cl sector ovi  he de fer reíerkneia que a 
Catalunya el cens d’ovi i cabrum ha baixat en cent mil caps 
des CIC fa  tres anys; aixh ha cstat de comú acord amb el des- 
cens general quc ha tingut a I’Estat cspanyol, que ha sigut 
de la qiiantitat d’un mili6 dc caps i que, de fet, sabem exac- 
tament els que han baixat perqui: sabcrn la quota que  va es- 
tar aplicada pcr la Comunitat Econimic:i Europea i snbcm 
aproximadament el que hi ha en aquests moments. Per tant, 
sitiiacici a Catalunya: cent mil caps menys. 

Dc tots els sectors de producciii, tradicionalrnerit l’cwi ha 
estat cons¡derat corn el ni& marginal, alhora que jo  diria que 
potser hi ha un fet que s’esth posant en evidkncin en aquests 
moments i és que 6 s  dels sectors de producciii que fixa més 
la gent al territori cn I’aspecte quc ham no es platiteja una 
explotacici ovina amb u t i  sistema intensiu totalment, sin6 
que és tieccssbria una  extensificacl6. Per tant,  cl que com- 
portaria un rnnntenimcnt de les explotacions d’oví ;imb un 
sistema d’extetisificaci6 seria sealinctit fixar la gent cn el 
tcrritori -repeteixo, 6s un dels tipus t f  ’cxplotacic‘, ratnaclera 
que mis f ixa la gent en CE territori- i ,  per una altra Imnda, 
possiblement podria ser un vehicle o u n  instrument tnolt ne- 
cessari pcr mantenir el bosc i’orqa controlat, i el sotabosc. 
Vull dir, e11 el moment ..., jo diria que liingli pot evocar unii 

iniutge del Mcdi terrani sense tenir- hi present la rarnadcria 
ovina; per quk‘!, pcrcluk tradicional incnt ii totes les cases de 
pa&s s’aprofitava pcr menjar els rostolls, per mimtenir nets 
els marges, per tenir ~iiiii prcskncia inks o menys constant en 
lots Ea zona dc soiabnsc i en -/,ones Ibrcstals que fossin aptes, 

i la prova d’aixb esth que sembla que hi ha  uns intents per 
part de l’Administratci6 d’incnrporar el cahrum en deterini- 
nades zones per veure quin és l’efecte que té per controlar 
I’etnbrutirncnt del sotabosc, 

Jo, la veritat és que personalment, corn a propicthria fo- 
restal, el tema del cabrum en cl mitja forestal sempre ha si- 
gut un terna que tots els experts posen entre cometcs, 
l’ovella 6s un animal que danya molt menys el quc ks la 
inassii forestal i el que 6s el sotabosc i en  aquest cas sí quc 
seria fer una aposta molt concreta perqui: pogu6s haver-hi 
una activitat dc pastura sobre el bosc, el sotabosc, fins i iot 
sembla que tot el descnvolupc?rncnt cfe les mesures mecliatn- 
hicntals q u e  era el terccr gran bloc dc la PAC- ho pugui 
afavorir, si tots tenim el criteri suficient pcr saber aprofitar 
aquesta avinentesa. 

Donant un iiltim repis potser a un terna qirc s’tiavia insi- 
nuat en la meva iiitervcncici, era el tema dels escorxadors 
municipals, fer una arnpliaci6 en tot cas d’aqiiesta qüesti6 i 
6s que Franqa té legislat el cluc s6n els cscorxadors particu- 
lars, quasi diria, que permet una comcrciditzaciii rnolt rnds 
directa. L’escorxador municipal tots estern d’acord que era 
un servei yuc normalment resultava cost6s pcr al municipi, 
perb era  LI^ servei mks que es podia ofcrir iz la poblaciii. 

I-Ie contestat‘? (Pausa.) 
Grhcies. 
E1 SI-. PRESIDBN‘I’: Si, en tot cas, si vol rcpreguntar el 

senyor Miquel Pueyo, pot fer-ho. 
El Sr. PUEYO: Si, gshcies, senyor president. Voldria re- 

preguntar nrvb una fidelitat estricta, no cnni en I’ncasi6 an- 
terior, al sentit inicial de la meva pregunta i al fil del que 
contestava la senyora March, que ens lla posa1 en evidkncia, 
suposn que ja hi esthvcrn tots d’acord, que realment hi ha si- 
tuacions hetcrogbies e n  el inlin rural i en cl i n h  del sector 
primari i ha  destacat una especificitat d’un cits concret, el 
cas de la ramaderia ovina, iliris del cluc s6n els tipus d’ex- 
plotaci6 i crec que ho ha lligat d’una niancra molt inte- 
ressant a qüestions mediambientals, que aquesta t x d a  
d’alguna manera continuarem tractant en cl si d’una altra 
comissi6. 

I, per tant, feta aquesta prkvia pcr part dc la senyora 
March, jo volin preguntar-li, vastes o vosti: <om a repre- 
sentant d’aquest subsector- considera que cii aquests mo- 
ments l’Arlministraci6 de la Generalitat de Catalunya, 
1’ Administraciriicih de I’fistat, fins i tot el marc europeu, prenen 
en consideraci6 de manera suficient aquesta especificitat del 
scctor de l’oví i el cabrum? 

Gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Si,  grhcics, senyor Pueyo. La senyo- 

ra March pot recontestar. 
La Sra. PRESIDENTA 13’ ASOVI: Moltíssiines griciies, 

senyor president. Jo diria que sí, és a dir ,  k s  un terna que se 
n’és conscient, sobretot en tot el que 6s I’Brca mcditerririizl. 

Tota I’hrea meditei~hnia  havia mantingut, mes c)  menys, 
cl seu territori <controlat>> -entre cometes- el crcixcrnent de 
la vegctacili grhcies a una activitat ramadera i pastorai. Cal 
veure com es descnvoluparh, ho repeteixo, iaig rcferkncia al 
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tercer gran bloc, que és tot. el desenvolupament de les mesu- 
res mediambientals, ha sortit una  legislaci6, un reial decret 
marc a nivell d’Estat espanyol, cal veure corn es desenvolu- 
parit concretament cz la nostra cotnunitat authnoma, perb el 
que cal, i aqui sí que vull tornar n lligar una mica el tema de 
les activitats cornplerncnthries amb el que s6n activitats CIC 
proci ucció. 

El fil que diferencia un conccpte de I’altrc inoltcs vega- 
des 6s molt prim. He fet multa incidhncia en la meva inter- 
venció que  cal la conservacici d’una activitat professional en 
un territori, perquli: mantenir el decorat -com a mi a vegades 
~.idículament, quasi, m’agrada explicar- només ho pot fer 
una persona que es guanyi 1116s o menys la vida en la seva 
activitat . 

Scria molt fhcil caurc en cl parany, per exemple, quc els 
vedats de c a p  6s  un tema que cns pot beneficiar molt, per- 
qui: porta ta gent a fer una activitat Iudica en un  territori de- 
terminat, que es paga, es paga bt5 i aixb porta c) comporta en 
si mateix un augment dels ingressos en una xona determina- 
da. Per contra, el que hi tia 6s una certa intransigkncia en 
I’aplicaci6 de IncsLircs com poden ser aquestes, per tant vol 
dir. que CII un tcrreny que s’hagi dedicat a vedat de c a p  a 
algú se l i  acut que all& ha de cessar tot altre tipus d’nctivitat, 
i aixb 110 és així; hi 1x1 detcrininaclcs zones d’Espmya en qui? 
es veu perfcctament com poden conviure els vedats de caqa, 
com podcn conviure amb  ria íictivitat de pastura, sigui de 
bestiar inqior’, com poden ser Ies vaques, en aquest cas els 
toros de torcjar, corn pot ser amb uila activitat de caqa -te- 
n i m  j a  I’experi?nci;i CIC comunitats autbnomcs- i aqucst 
potser 6s el concepte, potser perqui: som UII país petit o nou 
en aquest camp i aleshores n o  tenim molt clara quina és la 
convivkncia ncccsshria entre agricultura de serveis i agricul- 
t~11.a productiva. Moltes vegades s’ha CIC tenir en compte que 
els diners f k i l s  d’slvui poden ser la ru’ina del dem& i cal filar 
prim en aquesta qiicstiii. 

No se s i  he contestai així la seva pregunta. 
El Sr. PUEYO: Si, moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora March. A conti- 

iiuaci6 passaria la paraula al diputat senyor Karr-ion Vilalta, 
del Grup Socialista. 

fil Sr. VILALTA I OLIVA: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Saludar, en primer lloc, els quritre compareixents, el 
senyor Balciiri Ros, el senyor Ferran de MDller, la scnyora 
Rosa Pruna i la se~iyora Rosa March, i agrair-Ios la seva ex- 
posició, que jo crec que 6s una cxposició en bona mesura 
complenientiiria de l’altra que haviem tingut aquest mati, en 
la tiiesurrl en que la primera cl’ayuest matí s’ha centrat més 
en un aspccte, en una perspectiva sociolbgica del tenia i aquí 
hem aprofundit tnks en  una visi6 cconhmica, tal com jo re- 
clamava abans, en I’anterior coinpareixe1ic;a. Per tant, jo 
mc’n felicito, d’aixb, 

De la sevil expnsjcici, que ha sigut Btnplin i complexii, j u  
crcc cluc podrhn estar hores debatent cls diversos aspcctcs, 
cl que passa 6s que les normes CIC proccdiment dc la Comis- 
si6 ens obligucn a centrar-nos i el temps i la durada de In 
tnatcixa Comissi6 ens recomatien fer-ho així. De tota inanc- 

ril, permetin-me recapitular un pare11 d’aaspectes i plantejo 
immediatament la qiiesti6. 

Ells també coincideixen en la necessitat de complir una 
doble funciii en  aquesta activitat ccnnbmica que jo deia 
abans que vertebrava en bona rncsuca el m6n rural, que 6s 
I’activitat agrícola i ramadera, tot i que  wn6n rural)> és un 
concepte m6s ampli que simplement ei de l’agricultura i la 
ramaderia, tot i que, repeteixo, aquesta 6s I’activitat 
econfimica de referkncia i que, per tant, d’alguna inanera la 
vertebra, 

L’agricultiira i la ramaderia en el nostre país, a Catalu- 
nya, i avui en  dia han de complir una doble funciil: d’una 
part, han de continuar produint alimcnts, d’una altra part han 
d’assentar poblaci6 sobre el territori, i per tant cal contem- 
plar polítiques diverses, perquh s6n diverses les agriculttlrcs, 
les ramaderies i les activitats econrimiqucs, agrícoles i rama- 
deres que es produeixeri. 

Jo no em situaré tant en aquesta intervenció d’avui, 
d’el Is, en aqucsta estructura agriiria mcnys viable i menys 
cornpetitiva, i10 m’hi  centraré tant, em centraré molt 1n6s en 
aquesta estructura que ells apunten com d’agricultura viable, 
cl’ agricultura competitiva i destinada hhsicarnent -aquesta 
si- a la producci6 d’aliments. 

Di3iern abans que nosaltres, pat‘ticularment, com a Grup 
Socialista, fkietn una  aposta de futur per. aqucsta cstructura 
agriria i quc entenem que la Llei de modernitzaci6 que Iia 
aprovat en aquest moment cl Congrés de Diputats va en 
aquesta inatcixa línja. Potser ha costat molt que el gruix de 
Ics lorccs politiques arribessin a aquest plantejament, pesh 
jo crec que hi  Iian arribat, i per tant una cosa és la funci6 
cl’equilibri tcrritorial, i per tant Iu necessitat d’instrumentar 
actuacions diverses i politiqucs divcrses que lissentin la po- 
blació sobrc cl territori, una altra cosa és u n a  línia estratkgi- 
ca de futur que aposti decididament pcr Ics cmprescs iiiks 
viables i més competitives. 

En aquesta mateixa línia i en aquest plante-jament, la prc- 
gunta que jo els faria a vostks -representen la segona f o r p  
sindical r-lgri-lria de Catalunya amb totes Ics matisacions quc 
vostks han fet abans en el tema de les eleccions, cn cl tema 
de lri cambres agrhries, jo n o  hi entrar6 en absolut, represen- 
ten vnstks, de tota manera, una part important del tcixit 
agrari de Catalunya-, si estigués a la seva iiih, és a dir si en 
aquest nioment a qualsevol de vostks el nomenessin conse- 
ller d’Agricultura i tingut% la possibilitat cle dictar I) de mo- 
dificar el marc normatiu que ho regula, la pregunta que jo 
cls plantejaria, senyor Haldiri, és aquesta: vostks -peryuk se- 
gur que hn han estudiat moltissiin, constitueix el punt cen- 
tral dels debats del seu propi sindicat, no?-, vosti: qui: crcu 
quc caldria derogar, qui: crcu que caldria fer en  el marc: nor- 
matiu, aquí a Ct-ltdunya, per apostar dccididaincnt per part 
de I’Administraci6 en favor d’aquestes ernpreses agrícoles, 
ramaderes i forestals que  siguin viables i cotnpctitivcs’? Vos- 
tk quirics modificacions normatives, a grans trets, creu quc 
caldria introduir en el marc normatiu del país perquk es pro- 
duís un salt qualitatiu endavant d’apostn decidida per part, 
en aquest cas, del Govern de la Gcncrditat, del Govern de 
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Catalunya, en frivor cl’aqucstcs ciriprcscs viables i cornpetiti- 
ves que vostks han cantat en la seva interveixil‘,, que j o  can- 
to ara, destinades a satisfer la prodwxilj (I5 aliincnts per als 
nostres mercats, per:) clcstinades ii ser també les cst ructurcs 
hiisiclucs qiie ver(ebrin en el futirr, CIC vcritat, cl mrin rural 
c aF al i1 ‘? 

El Sr. PRESTDIjN‘T: Gricies, scnyor Vi lalia. Suposo quc 
fent  abstraccici, si algun representant de I’1iistiiiit entra o no 
cntril  COI^ a conseller, la pregunta dc vcist? es clmi en C E  
scnlit aquest, és ii d i r  cluc czildi.ia cicrognr, r p i :  calclria modi- 
ficar pcr í‘cI viables les empreses? 

13 Sr. Pltl<SIDEN‘r DE T,’INSrTIrl‘UT hGKlCO1 A CA- 
I’ALA DE SANT TSTJlRIi: Si, pcrquk, si ho qyfcrn ii nivell 
gcikric, el primei- quc diri;) 6s que pogukssirn tt:nir un pres- 
supost molt  més elevat dcl cluc tenim ara,  Aixh, eritrc dtrcs 
coscs, si f’ns possible, n o ?  

Home, <i(), com a rcprcscntant C I C  1, clrg;uiitz;icisi d’criipt’e- 
saris ;igr;wis, ~lcrugar o tio derogar tzimpoc: Cs la nostra mis- 
si0; el que sí quc duran t  I n  nostra cxpwicicj liem deixat nwlt 
clar sliti ciris tcnies clau. 

1-Ti ha uila figura que tots cti pnr.tc-:ni molt, qiie 6s E ’ C I H ~ I ’ C -  
s a  liimiliar agrhri;~, ciititrc c k l  i n h  rural, i cluc evidentment 
110 rcutiei x les condicions atlapiades al inomcrit actual per- 
qui: la gent s’hi ptigiri acollir. 1 la prova I’hein tingut. 
Aqiicsh scrh Una de Ics rnodií’icacions, Iicrqui: I’crnpresa 
familiar agi4ria p~igui acollir-se a toia aquella skric dc tncsu- 
res que :i-¡ uden ;qiicst a empresa, tant en el tema fiscal, co~n  
en et ~ciiia de transmissions pniriinonids, com en iota ~ i t i ~  

scrie de tcrnes, i jo dir ia que aquest scris un dels temes ii 

c( 111 si d crar. 
L J n  clcls altris tciiies, que cn alguna Imsiira cl clccrct quc 

lia aprc)val el Congrks dcls Diputats i i  Madrid ja modifica, es 
el cluc i*ccImihvein, cf’alguna moriera, que Ics buscs territo- 
rials cie les explotacions agrhries pogucssin scr ampliades 
setisc grms  traumes. En nqucst moment, la T h i  d’arrenda- 
ments rirstics s’ha inodificat, o en pincipj  esth er~cam cti 
lriiniit en el Scnnt, i ticni passat de tcnir tina Ilci d’arrenda- 
ments rhlics firis ;I vint-i-un anys ..., en aquest moment es 
plantcja  fins a cinc m y s ,  In qual cosa pot ;igilitat- t i r i i l  mica el 
rncrcat de la terra i fer menys por ti 1’Im-a d’arrciidiw terres 0 

Finqucs u vei’ns confrontants, pcr tal cle poder ump1i;u la base 
territorial de Ics explolacioiis ;qyiiries. 

Rd, jo diriii que aquests siiri dos ternes I‘onatncntals i im- 
portants. 

Quan IKFII parlat, taml,& dintre de la  nos i  IX exposicili 
global, de diferenciar dos tipus de produccions, que una era 
la produccili cle tniitkri;i prirnera pcr ii I’agroizrd6stria, que 
requereix etnpt-escs ~ n o l t  lxm consolidadcs, ,jo diria que I I I M  

CIC: Ics coses que potscr s’haurien de I-cguliir 6s aquesta relli- 
ci6 enlre produccili i empresa. No h i  ha iiiia h o n a  relaci6 en-  
tre aquests d o s  swtn ix ,  ei sector ciripresarial agrari o dc 
tnmslbi*macir‘,lci6 I el sector productor, lin lloc dc SCI’ coIrlpeli- 
dvrs, io crec que  hauricn de ser elcmcnf s coinplerneiitaris 
dintre CIC In societat dcl i n h  rurai .  I’cr quk? Perquk és l ’ i n i -  
cii i’ilrinula amb quk l’agricultor poclrii plantc.ja:jnr-se una re- 
i’orma dc la seva emprcsa d’~tcord anzh les sews necessitats. 

1 també tenir la mentalitat molt clara que, C I C  vcgadcs, des 
del plint de vista cconimiic i crnprcsari;d es diu que Es més 
b m t  coinprar fora cluc produir a casa, i jo CI’CC cluc s’liauria 
cl’ahandonnr una mica aquest terna, percl~k tenim prodLic- 
cims de paikos dcl Mngreh que, realment, trel~allen a uns 
prcus per sota dels nostres, i centrar-nos et1 aquelles produc- 
cions que nosaltres, aqui a Catalunya en tenim tnd tes, que  
les poderii ler i molt ben íktcs, i una  bona rclaci6 cntre sec- 
tor productor i sector empresarial o cc~merciali tmdor i distri- 
buido r . 

I jo, biisicament --tampoc no cs pot cnirar CII un progra- 
tria-, io diria que aquests tres aspectes cluc Iic considerat j o  
diria que serien suficictits pcr coinetipr a I rchallirr dintre 
(I’atluest nspecte que ih E-eferhcia, bhsicanient, al que és 
I’crrp+esa competitiva, modernn i productivii. 

L’altre aspecte en cl qiial tu n o  vols entrar .is 6s un rilire 
sector, és i i ~ i a  altra cnnsideraciii, cluc es I:L produccic‘, d’al i- 
ments, qiic és un sector que moltes vegades se’ns intcnta 
vendrc com la gran solucili de l’atgriculturu ii Catiilunya, i no 
ho 6s: 6s la solucili per a L m  sector de I’agicultura, que va 
destinada a  LI^ percentatgc dc consumidors. Dintre d’aquest 
-i no n’hcin parlat-, hi IM l’agriculttira ecolbgica, que ks ~111 

alt re aspectc fbn anicn t al (1 11e nosal tres i n tcntein i tnptrl sar, 
perti quc rcalment hem de ser conscients que és 1tmit;ii i que 
vil destinat a 1111 consuiniitor limitat. I’erb hi I~eni de Ircba- 
llar; si no, etis ho portaran de foril. I la prova la teníem en 
aquesta fira Expos;iIuct, anant i i  ccp;tssar cls estanils quc h i  
ha: productes alciniinys, productes holnnclesos, i calalatis 
em sembla r!ue nom& hi havia IIIIZI cinpixsa. Vull  di r  quc 
6s un tema, també, cluc pot iihjuclrir a coiisolidar economies 
cti uiles comarques cleterminiidcs o en utis sectors cleter- 
ni i n at s. 

EI Sr. PRI~SIDENT: Gricies, senyor Haldir i .  Senyor Vi- 
lalta, vol rcprcguntar‘! 

111 Sr. VILALTA I I.ltIVA: Mks que repreguntar, en~rar 
en la consideració ..., que a i n i  em complau t ¿ q a  cluc 11n cs 
consideri que hi hali obstxlcs normatius, CII aquest moment, 
que dificultin UII procks de clarificacih i de consolicir-icil‘, de 
les estructures agrhries del país. J o  pcnso cluc sí’, que se- 
gueixen havent-hi iispectes normatius corripl icats, que el se- 
nyor 13aldiri Ros, doncs, ha estat, penso, rnolt prudcnt: hi 
han aspectes íiscals que segurumcnt caldria cmteinplar, i en 
general tota la legislncici sobre contractes, dc)ncs, prohnble- 
rncnt,.. Ara, en  el fons, i al final del procés, jo crec cluc CIIS 

trobarem LLII problema bhsic: Iicm anat gcncrmt cn certa ~ i i t i -  

nera uila cultura d’uiia agricultura i unis ramaderia qiic viu i 
que  d e p h  inoltíssim de les subvcricions i ,  Ls clar, el cert 6s 
cpc cstciii en un rncrcat obert i competitiu i tenini els coiisw 
midors al costat o més i i  prop que altres, pero, en canvi, Ics 
prcxtatgeries dels mercats stin copaclcs -vost&s ho diuen- 
pcr produccions al iencs. i aixb etis passa amb els pruducics 
en crci i cn directe i eiis passa ;imb els productcs transl’or- 
 nats s. I prohnblernent aquí, al ~nargc dcls prol~lcrnes nocnia- 
tius, ens trobarem un aitre pr*ohlcma niolt grun, que es la 
dirnensi6 dc les nostres es1 ructures, dc les nostrcs cxplota- 
ci II n s , 1 a ca pac i t at eco t~ b m i c a cl ’ aq iics tes mai ci x es cx pl ota- 
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cims, i en el fons, i en el fons del tot, d’una niateixa cultura 
empresarial dc combatre en un mercat obert i lliure c)  no. 

Perb, clar, contra aixb, no sé cluk s’hi pot fer. fis a dir, les 
masses de consumidors estan alih on estan, estan bhsicatnent 
ii les xones urbanes, i nosaftres estem produint al voltant 
d’aquestes mics urbanes, i malgrat tot el mercat ens el pre- 
nen altres. I, per tant, aixh ens situa, jo diria, en  un problema 
rnol t complicat, que aquesta Comissió s’haurh de plantejar 
en el moment que afronti la proposta de recomanacions ..., o 
cte ..., si, de recomanacions al nostre Govern. A mi, d’una 
part em complau de dir yuc Ics recomanacions que poden 
emanar d’aquesta Comissi6 ,¡u n o  s6n tant de modificacions 
normatives q u e  tamM n’hi ha, peri, que s’hi est& treballant 
i que per tant estan en curs cle negocixifi-, C O ~  alguna cosa 
molt més intangible, que 6s la. nostra capacitat d’actum en el 
mercat, de ser operatius en el mercat, cte ser eficaps e n  el 
mercat i d e  guanyar, en definitiva, quotes de mcrcat. I aixb 
requereix quelcom que 6s cfif‘icil de quantificar i de precisar 
probablement en  aquesta discussi6, i en aquest torn de la 
meva intervenci6, perh que en qualsevol cas, scnyor presi- 
dent, jo  ho apunto peryuh clucdi cianiunt de la taula: una cosa 
molt més intangible, que 6s una  cultura de combat, de lluita, 
de penetracih, de control, d’iniluhcia cn el mercat, que ens 
porti a guanyar les quotes de mercat que siguin possibles. T 
aixh implica, eiectivament, modificacinns normatives que 
estan en curs de realitxacici i altres molt més difícils de prc- 
cisar i de concretar cn una intcrvencib curta com aquesta, 
perb el problema estil plantejat damunt de la taula, i es 
aquest. 

Per tant, no planicjo uni i  reprcgunta, i l i  una segona prc- 
gtinta, sinci que en qualsevol cas, doncs, agraeixo la seva in- 
tervenci6 i aprofito per situar irna miqueta més el problcma 
tal com el veig jo, almenys. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. P131I;SIDENT: Grhcies, scnynr Vilalta. Vol afegir- 

hi alguna cosa, senyor Balcliri? 

TALA DE SANT ISIDRE: Home, 6s cvicient -i em sembla 
que dintre de la nostra exposicici és un dels aspectes que 
hem considerat- que durant quinze anys,.., i no eritraria pas 
en la normativa que hi ha  redactada, sin6 que potser el dis- 
curs que  s’ha I‘ct a nivell general, de I’agricultura que tenim, 
putser no esth prou centrat. Perqui: jo diria que fa vuit anys CI 
noli anys parlar d’empreses agriries erri un sacrilegi, cra un  
sacrilegi, se’ns íitllava de tot. Per tant, j o  penso que I’evoIu- 
ci6 ens ha portat ... Potser anirem una mica tard, perb jo dir ia  
que cncara hi som a temps. Tenim una agricultura, una base 
que podem treballar, i que per tant hem dc posar els concep- 
tes cadascú en el seli lloc. Som eniprcses agriries d’una di- 
rnensiri o d ’una  altra, i 121 nostra funció 6s portar ghe re  al 
mercat, vendre’l, i vendre’l com millor pugucin i que ningú 
ens prengui la quota de mercat, T deixant aixb clarificat 
aquest tema, no‘! 16s la nostra prcocupaci6, també. 

El Sr. PRESIDENT: Cricies, senyor Ros. A continuacic‘, 
cedeixo la paraula al reprcsentant del Grup de Convergencia 
i Uniii, cl senyor Pere Pasera. 

EI Sr. PRESIDENT DE L’INSTITUT AGRÍCOLA CA- 

E1 Sr. PARERA: Bé, moltes gricies, senyor president. 
Senyor Raldiri Ros, senyor Ferran de Mdler, senyora Rosa 
Mslrch i senyora Rasa Pruna, molt agrai’ts per la seva inter- 
vencid, en nom del Grup de Convergencia i Uni6. Vosths 
han fet una exposici6 impiia, motivada, jo diria que en 
molts aspectes tocant ternes que serien molt mks propis de la 
Comissi6 d’ Agricultura, altres que incideixen plenament en 
la Comissió aquesta del m6n rural, i jo sé que vostks, en 
concret, hi creuen, i aixb es desprhn de la seva intervcnci6, 
cn temes tan concrets com 6s l’agroturisme, el turisme rural, 
que a més a més tenim la sort de tenir la senyora Rosa 
March, que és la responsable d’aquest sector i que fa molt 
de temps que hi esti treballant, i han aprofundit bastant en 
aquest terna. 

fis clar, aqui s’ha dcbatut, al llarg del mati, no solament 
per part vostra, sin6 tamh@ per part del sindicat que hi havia 
estat abans, que actualment hem d’apmf‘itar al Inixim els re- 
cursos del territori, a part dc cuidar-lo, i Ics paraules finals 
de la seva intervenciii cl’ahans deien molt cnncrctament 
-cosa que .¡o comparteixo- que qui millor q ~ i e  la gent que 
estern en el miin rural, que  cap altre ho pot fcr tan b@. I en 
aquest aspccte vol d i r  que hi han, actualincnt, als anys no- 
ranta, a les acabdles d’aquest segle, dues filosofies CIC la 
vida en  aquesta nostra societat actual -que han de conviure 
juntes, a més a mes-: el m6n rural, el rn6n agrari, i el in6n 
de fes ciutats, el nirin urbh. 1 que lhgicament conviuen i vn- 
Ien conviure. I hi ha la voluntat de fer compatible una  altra 
cosa, que anteriorment tampoc s’havia fet, sense arribar a 
aquests últims anys, que ks, sense abandonar la producció, 
donar serveis. I jo hi aprofundiria eticara mis: i que u n  no se 
senti mosso de l’altre, o que un no sc seriti dependent dc 
l’altre. I ,  és clar, aixh, vulguem-ho o 110, podria comportar, 
segons c i m  es fcs, problemes de rclacions entre aquests dos 
mons, entre un territori en el qual no  es vol ser solament la 
figura del conservador i els altres la figura de I’espectaclor o 
el que I’aprofita, sin6 que aquests mons s’lian d’interrelacio- 
nilr i a la vegada han de conviure. 

Vostks, per I’experihcia que tenen, pcrqui: fa temps que 
hi treballen, jo, el que eis volia preguntar, dintre d’quests 
dos mons, dintre de la infinitat de famílies que actualment 
cstan treballant i aprofundint i Imscant aquestes rcncies com- 
plernenthrics, que 6s l’autkntic agoturisme, scme abando- 
nar...  Perque si es va a declicar-s’hi i s’ncaba fent turisme, 
cosa que també pot ser, s’esth marxant d’acluest sector del 
m6n rural i s’entra en el m6n propi dels serveis: jo no dic 
que aixh no cs pugui clonar, o que en algiins casos ja s’ccsth 
donant, per:) realment el que es busca 6s aquest aprofitament 
sense que aixh relligui. T rclIiga precisament amb les pre- 
guntes que s’han fet abans sobre la iricorporaci6 m& rzctivr-1, 
d’una forma principal, de la dona, sense oblidar que hi han 
rnoltcs explotacions, ja, actualment, en quk la figura de la 
dona és la titular de I’explotaci6 i la que dirigeix totcs les 
decisions de l’explotaci6, cusa impcnsabie en les genera- 
cions de les nostres hvics, o rniilt difícil cle pcider-se donar. 
Des d’aquest aprofundiment cluc vostes tenen, jo, el que els 
pregunto molt concretament cs si vcucn que en aixb podcn 
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sorgir problernes entre aqluests clos mons, el rniiri de la ciu- 
tat, el món urbh, i el rnh  rural, i ,  cn concret, el i n h  rural 
dedicat a la producci6 i els scrveis. 

Molles grhcies. 
El Sr. PRESTDEN‘I’: Grhcies, senyor l%rcra. Qui vol in- 

tcrvenir‘? En principi, la senyora Kosa March? 
La Sra. PR13IDENTA U’ ASOVT: GrBcies, senyor. prc- 

sident. M’agraclarin fet una puntualitmcic‘,, i 6s tlc dir  cpie a 
Ca1aIunyii existcixcn la pubilla, i hi han moltes ..., i In mes- 
tressa, a pagbs, enciiril 6s la mestressa. I IIO és IIII cletrisnent 
de la posicici de I’home, sinci que j o  d i r i a  que és de les po- 
q~ies  figures socials en qui: la ciona expressa la stwa infcrio- 
ritat de portes enl’ora, cii coses de tipus reivindic:atiu, de 
caire re ividicat iu ,  pcrb ia pubilla ha existit -i cxistirh, su- 
poso, incn~re existeixi el dret catal&-, i la mestrcssa, cn una 
ciisa CIC pages, 6s aixh: la mestressa. 

Fet aquest aclariment, que no 6s amb cap sentit rcivjiidi- 
catiu, sinci, cn tot cas, dcs del <(carinyu>) als inilers i milers 
dc dnnes que rn’han ..., mil 110, potser les desciies de dones 
que ~ i i ’ l ~ r i  precedit n casa, i, per tant ,  cl’aquesta f’cwina el qiie 
intento és honorrir-les també a cllcs HI@S que honoriit--me jo 
111 utei x il I 

Contestant la sevil prcgunta, 10 diria que hi ha de tot. Vull 
dir ,  per iiiiii p a t ~ ,  l’dlukncin de la gent dc ciutat a pagks el 
qiic comporta 6s una  evidcnciacih de dcterminats dcscquili- 
bris que ha  pcrinks, que els vewi des dc la televisi6, doncs, 
d l h  se’t fan ~xilwos, No 6s mi terna fhcil ni senzill, pcrquk 
-corn he dit abans- una ciecisiri de declicar-te a I’ugroturisirie 
o dcciicar-tc al serveis cotnplcmentaris, sobretot amh i’espe- 
cialitzacici de l’agroturismc, comporta urla skrie de canvis de 
inentalitatts i moltes vegades no pas f’hcils. Potser si la ciona 
6s la que rnks s’hi sol hocar  6s perqult @s la que patcix el cli- 
ner de cada dia; jo dic sempre que I’horne és la pcrsonlz que 
Ixcn les grans decisjons dc la f>imilia pcrh la duna 6s la que 
ha d’arribar fins n final dc mes, fins ;i h a 1  cle mes, i 
deixcm-ho cht-er, dcixern-ho ccirrcr, si no,  cili dirien que 
friig dcmagbgia. 
6s lm en I’aspecte q ~ i e  hi tia una relacici i 1111 coneixc- 

Incnt, pwb putsci- una de les coscs que in’hc deixat de dir 
tatnbk abaris en la tncvn intcrvericici és que potscr citlclria 
tarnbk refermar la posiciij social cicl pagks; 6s a dir, I’home 
de ciutat sovint quari va al camp, sobretot si és uila explota- 
ci6 petita, doncs, tendcix cz veure cl tipisme, ~icr més que hi 
hagi ui la  activilat agrícola i ramaclcra, si I’explotacici és mnlt 
petita pot caurc en el p m n y  de purament conservaci6 d’en- 
tom. I, aleslicms, iici es té h n t  I’evidhcin d’una activitat 
ciri pres ari al c om d ’ u na ac t i v i tat q tic: s ’ est B it csen vo I 11 pan t 
--ccpeteixo cl concepte d’abans-- pcr niantenir u11 decorat. 

Utia potenciacili de Iu imatge del piigks, iitia inajor cmpa- 
tia dci pagks segurament ~ L I C  per aquest costat, doncs, con-. 
trihuirin que la persona dc ciutat, la persona urbaria quan v a  
al r n h  rural n o  vagi tampoc n reti-okar-se, doncs, amb tota 
una seric ric coses siri6 cluc, al mateix temps, apreciés i valo- 
rés cti ei cluc val la feina que esth (‘crit el pagks corn a pt-o- 
iluctr>r d’alirnents, Fixi’s que acahn de fer liastants 
diíerencincioIis amb uns rnatcixos conceptes i cm fh I’efectc 

cluc amb aixb he aconscguit, fins i tot, 110 contestar clel tot la 
seva pregunta. 

Moltíssirnes grBcies. 
EE Sr. PRESIDENT: Senyor Parera, per repregunlar. 
El SI+. PARERA: Si. No, solarncnt dir-li una cosa, que, 

evidenti-nent.,, 
El Sr. PRESTDENT: Perdci, pcrt-16, senyor Piirecil, és qtie 

in’tiavia di t  que la Rosa Pruna volia també fet- iitiii aportacili 
de clacles. 

E1 Sr. PARERA: Ah, molt bé, d’acord. 
La Srn. PRESTDENTA D’A2FI;AMKK: Grhcies, senyor 

president. Si, tic), sobre la 1~untua1itz;icid que ha Set CIC Ics 
dones que erm titulars avui. Sí, 6s vcriíat, cada vegada hi 
han m6s dones titulars pcrb tarnbt5 liem de fer difcrcncia- 
cions: aquí a Catalunya es pel í‘et de la pubilla, com ha di t  121 

Rosa, tcniin 13.400 doncs que diu que shn titulars d’explo- 
taciG, pcrii no solamcnt parlo de pibilles sinó pel que he dit 
abans que entren a fbnnar I’emprcsa; és il dir, il les SA’S, 
doncs, cada vegada hi ha tnks la fig~ira de la dona i aquí eiis 
entra que per ziixb hem augmentat Ics cloncs qtre s h  titulars. 

Bé, d ’ i m  quairc anys enrcrc hcm baixat, perqui: SC’IIS 

dcia que n’hi havia 16.000. Aixh vol d i r ,  doncs, que algú ha 
plegat, perb amb iina diíercnciacici que l i  volia fkr, que a la 
resta d’Espanya esth pujant molt m i s  la titular d’explotaci6, 
per0 cns liem aclnnat amb i ins  estudis que s’lian fct cluc 6s 
una scnyora gran, per no dir vella, CIC m6s de 55 anys, quc 
s’ha qucdat n l’explolaci6 o bé pcrquk ha quedat viuda o I>@ 
perqtrE el marit  h a  snrtit LI Imscur u n a  altra rcnd;i més hona 
que tic) la que obtcnia a la seva explotaciii, i aquest 6s cl íet 
que avui tenim qire al sud cl’hropa cs tm pu.jant les litulars 
d’cxplotaci6 pcrh cl’una iiianera que n o  e s  la tnes favorable. 
Aqui ii Catalunya no  es d h i  aqucsta coi ncidkncia; a Catalu- 
nya en a ixh  etis assernbleru, cloiics, als  paYiisos del nord, en 
a ixb  de titulars cl’cxplotacici, IILIC, doncs, s6n C ~ O I ~ C S ,  real- 
ment, que formen 17crnpresn, c t m  quc al sud c l ’ l ~ ~ r o p a  i ;i la 
resta d’F,spanya s ’ lu  donat en aquesta casualitat, doncs, que 
es iiiCs aviat de baixar, pcr dir-ho ci’iina manera, perqui: sciii 
dones que s’hi queden pcr v i d w  o percluk, doiics, el marit 
ha marxat; no  perqui: en siguin titulars, doncs, pcr comptc 
prop i .  

CXicies. 
Ei1 Sr. PKfiSTDENT: Grhcies, scnyora Rosa Pruna. Ara 

si, pot repreguntar el scnyor Parem, 
HI Sr. PAR1713h: Molt bé. Moltes gricies, scnynr presi- 

dent. No, Ics meves primercs paraules, n o  ho s6, potser Ics 
tic cxpressat rnalarnen t pcrqub, cvicfentment, ~ L I C  el Grup dc 
Convergkncia i Uni6, doncs, csn penso que no soiaInent I’hrt 
respectat, e1 Dret civil catal8, sin6 que ha sigut el responsa- 
ble i cl promotor dc ímtes i cadascuna de les modificacions, 
les actualitzacions del Dret civil catalh. Quan jo feia referkti- 
cia, molt en coticret, al papcr de In titular, quc després, 
doncs, m’han aclarit molt amablemcni, anava precisament 
en la línia que  hi ha moltes explotacions -moltes explotn- 
cions- que, cncara que hi hagi I’hereu o hi hagin, doncs, ho- 
tncs a la casa, la que segucix la tradicih de la família, doncs, 
6s una filla i que és la titular i la que assumcix aquestes res- 
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ponsabilitats, sense oblidar la figura que hi pot haver, doncs, 
que hi ha hagut sempre, de la mestressa de la casa. Era en  
aquesta línia. 

I, doncs, han sigut i!.Iustratius tarnbk els aclariments que 
se’ns han fet d’aquestes 13.400 titulars que hi ha ara actual- 
ment, doncs, que  refermen nquesta afirmació, doncs, que 
feia anteriorment i després -aquesta si- una preocupaci6, 
una preocupació en el sud, pcrh que tambi  es d h  R Catalu- 
nya, doncs, quc és el fet que ii molts llocs passa a ser titular. 
la dona pcrquk I’Iiome vol dir que en aquella lamília, en 
aqiiella tradicional cxplotaci6, doncs, el titol principal, 
doncs, en aquest cas de I’hornc, ja no 6s I’agriiri, ja est& en 
un altre sector, i ks la dona que es diitia d’alta a la Seguretat 
Social i que passit a ser titular- en un doble concepte -i que 
aixb també h o  liauriem cl’analitzar i que vostks ho coneixen 
perfectament-, i 15s quc, a part de ser la titular, perqui: ?)ixi, 
des d’un punt de vista fiscal i dintre la separaci6 de bens i 
moltes altres coses, doncs, t i  uns carictcrs positius, ii la ve- 
gada 6s per aconseguir una cosa que, actualment, i voslk co- 
neix molt E, no esta ben regulada i és que d’aquesta inatiera 
quan tindrh seixanta-cinc anys, doncs, tnmhé tindri u n a  ju- 
bilacib. 

Per tant, doncs, em penso que eren simplement aquestes 
piinliralit;l,acions, que tw crec que ..., vaja, si volen fer-hi al- 
gun aclariment, pcrh per la rncva part tio necessiten ni con- 
testa. 

Mol tes giheies. 
El Sr. PRESIDENT: Be, entenc quc no cal tornar la pa- 

raula a cap representant de l’lnstitut, perqui5 n o  h i  lla repre- 
gunta per part del senyor Parera. Dones, passaria la paraulri 
a la diputada Rosa Vandellbs, dcl Grup Socialista. 

~ r a .  VA.NDET,LOS: Gricies, senyor president. En 
primer lloc, tatnb6 agrair als quatre compareixents d’aquestn 
Comissi6 per Ia seva iriterveticiij i per totes les aportacions 
que eiis han  clonat, perb polser agrair d’una fiirma cspecial 
la introducci6 dcl terna de la dona, fins ara en totes les corn- 
pareixcnces que hi havia hagut era un tenia que no es tracta- 
va ¡, per tant, crec que ds bo que, 1x5 cluc es comenci tot 
aixb ..., que tot aixh que sabem cluc eslh sot f t iwm i que no es 
diu, 6s bo que es vagi client i que cs vagi reconeixent en 
aquest tema. 

Estic completament d’acord amb tota l’exposici6 sobre el 
terna de la dona rural, no nom@s, diguéssim, pageses siri6 
que rurals, perb sí que voldria íer un incis perquk fins ara 
s’ha parlat bastant de la dona quant, diguéssim, a pagesa 
d’explotaci6 familiar O pagesa de les terres de casc?, i potser 
no s’ha parlat prou de la dona assalariada al camp, quc tam- 
bé cs troba en una situaci6 bastant fumuda. Si justament 
l’atur colpe.ja molt mks fort ics dones que els homes en tots 
10s inibits del camp laboral, patscr en cl camp agricola és 
un dels llocs on colpe-ja mes fort la dona. Per una part, tenim 
Ics dones assalariades que tenen un treball f i x  i que es tro- 
l)en cn situacions prechries i ,  per l’altra part, ens trobem 
amb dones assalariades a temps o, com a minim,  en Cpoques 
lcmporals corn is la recollida de fruites i productes del 
camp, encara es troben en situacions molt més greus. Potser 

és una situació que es troben tots els treballadors del camp 
en aquest cas, per6 el problema de les dones encara s’agreu- 
j a  molt mes cn haver de combinar altrcs coses corn és, per 
exemple, l’horari de la feina que fan i I’horari que els toca 
fer con1 rz dones a nivell, diguhssirn, dornhstic, no? 

JO crec que, tant unes com les alires -i cn aixb crec que 
vostks tambe estaran d’acord amb mi complctamcnt-, s’ ha, 
d’algiina forma, de sortir de tota aquesta situaci6 cn qui: es 
troba f a  dona rural, a través d’un veritable programa dc for- 
macici i d’informaeió a la dona, sobretot de forrnaci6 profes- 
sional, més que altra cosa, que pernicti ii la dona, en primer 
lloc, combinar aquest treball reinunerat o aquest treball no 
remunerat, combinar els horaris de la seva feina, no ser el 
sub,jecte de desenvolupament sin6 que, tal com ho deia el 
senyor Parera, ha reconegut que ia dona es el subjecte de 
cicsenvoluparnent; el que 6s bo és que es rcconegui justa- 
ment que ho &, no?, ho ha sigut sempre i ,  per tant, és bo 
que es reconegui que ho és. 

A la vegada, acabar, diguéssim d’allorar aquesta dina- 
mització que la dona imprimeix a la vida rural; que l i  per- 
meti tarnhe conkixer els seus drets laborals i tarnhk que l i  
permeti poder anar fixant la forin;icic‘, de petites empreses o 
de petites explotacions o cooperatives en Ics quals sigui la 
dona que, de fet, 6s una cosa cluc csth avanpnt perb molt a 
poc a poc, pcrquh sigui la dona la quc sigui capdavantera cn 
aquest: sentit. 

La meva pregunta no la íaré pcrquk n o  va adrepda en- 
lloc; coincidim en gairebe tots els ternes, en I’únic que volia 
fcr una mica d’incidhcia era cn aixh, que quedés tamb6 
constimcia del treball de la dona assalariada al camp. 

Grhcies. 
El Sr. PRESJDENT: No hi ha pregunta específica, pcrh si 

vol afegir la senyora Rosa Pruna alguna qiiesti6? 
La Sra. PRESIDEN’T’A D’ AFFAMER: Grhcies, senyor 

president, perh b@, com que ha d i t  que no era cap pregunta, 
es cert, és cert que hi ha, doncs, I’assalariada, encara que a 
Cataiunya potser no 6s del que hi ha m6s; a la resta d’Espa- 
nya, doncs, sí, Se’ns diu que hi ha u n  22 o u11 23% de dones 
que estan treballant tant en la recol-icció de fruita com de 
cot6 com de moltes coses, pcrh a Catalunya, doncs, és una 
cosa malt puntual, doncs, que pot ser de la fruita, perb que 
no 6s un factor que hem treballat per la raó que sempre, nor- 
rnalmcnt, 15s la colhboradora n es I’cmpresh-in; I’assnlariada 
aqui, en aquest moment, nosaltres no podem dir que mili 
hem tingut ni cap queixa ni ens han vingut 1-1 trobar perquk, 
doncs, putser no és un fet molt, molt concret, cosa que s í  a 
Andalusia, doncs, sabem tots que n’hi ha molt i que  a la res- 
ta d’Espanya se situa en un 22 Q u n  23%. Perb vaja, les co- 
ses que surten tant en les direciives srin tant per a les 
assalariades com per a les coldaboradores; és n dir, quan suri 
aquesta directiva és per a al;tvorir-les totes. No mira allh si 
6s I’assalariada, si és la cof.laboradora, si 6s la tilular. Es a 
dir, questa directiva 6s per afavorir cl gran ventall cie dona 
que esti trehallnnt a l’agriculturn. 

Gr kc i es. 
El Sr. PRESTDENT: Si, 1;) senyora Rosa Vandellbs. 

I 
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La Sra. VANDELL6S: Si, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Encara que lici ha f’ct pregunta, val 

repreguntar, 
~a SM. VANDELLOS: Si 11e tret justament el tema cie 

les assalariades és pcrqui: jo s k  d’una zona, a les terres de 
I’Ebre, on potser 6s o n  es concentra el percelitatge dc dones 
assalariades més alt de Catalunya, no‘? 

I,lavors, c? veure, j o  crec que i;\ dona, justatrient --el que 
come~~t?ivcm abans-, si és quc necessita inlbrmaci6, 6s per- 
qui? esth molt poc ncostLrmada a queixar-sc i a reivindicar, 
tliguissim, els seus drets sobretot, cncara si aquesta dona 
pertany o ve del rntin rural. Potser les doncs tirbanes cone- 
guin c~ tinguin niés ;ICC& a aquesta iiiforiiiaci6, cosa que ii 
les doncs rurals els manca. Unfi crisa 6s quc no sc’n queixin 
i J’altra cosa és que el prohlerna no existeixi i ,  per tant, és bo 
que se shpiga tarnbd i que d’alguna forma s’hi pugui incidir. 

Grhcies, senyor presidcnt i @\cies ii vostes. 
RI Sr. PRESIDENT: Si, senyora Itosa Pruna, 
La Sra, PRESIDHNTA D’ AIFAMER: Griicics, senyor 

prcsidcnt. Només l i  volia fer una puntuolitzacic‘,, que tot el 
quc ha dit, doncs, 6s cert i és veritat, doncs a i x h  del delta 
I’Ebre, pcrh l i  dir6 ~ i n a  cosa: és veritat, la falta, líi maiica 
ct’infwmaci6 6s u n a  de les coses que 6s vital, perb ens vain 
;donat Lzmb aquesta directiva que cstava pitjor la do~ia col-la- 
borador;i dc I’explotaciii que I’assalariada, eh‘?, pcrcltii: 
I’a~siilariadn tcnia Seguretat Social, I’assalariarla tenia un 
SOLI i la col-laboradora el seu treball era totídmcnt invisible, a 
eí’cctcs de la Llei. Només l i  clic, sabem, doncs, que el treball 
de la dona, CII general, és així, pcrli Iiornés aquesta puntua- 
litmci6 pcr dir-li que la col-laboraclora estava 19itjor que 
l’assalariada, eh’? Krn un cas que SC’IIS donava molt fre- 
q ii en t nien t. 

El Sr. PRESIDENX’: Griicies, scnynra Rosa Pruna. A 
continuacih, té la paraula el senyor Joan Serra, del Grup de 
Convergkncia i Uni6. 

El Sr. SIXRA: Moltes grhcies, president. Aquests dies 
s’hati cndegat un debat fa temps, i sovint ho vaig dient, 6s II 
dir: m6n rural J m6n urbh, i diria que aquest tcnia comenqa- 
va a scr perillr‘>s, fins i tot, perqui: d6na la coincic-iknckk que 
el tnlin rural fa t m p s  que existeix i que iira scmhln ser que 
cs desconeix qiic hi ha crisi en el tndn rural, i jo periso cluc 
no és p a s  ara el moment que ha curncnpt la crisi en el niiin 
rural, sinci que fa tcnips que ha conierqat la crisi cn el in6n 
rural i jo la  situaria, dintre cl meu record, als anys cinquanta, 
que vil S C ~  quan van cornenqar a abandonar, diguem-ne, els 
agricultors van cornenpr a abandonai- Ics terres, jo diria, no 
per manca dc  prnd~ictivitat sinh que va ser per una oferta de 
treball quc hi havia i per una cultura. fis ii dir, ens movem 
snvint per f‘iictors culturals, per una cultura urbana de millor 
vida, etcktcrc?, i ,  per tant, aixci ha t’et que durant trenta anys 
la gcnt hagi tendit a marxar del ~niin rural, no sk si tant pel 
terna econhtnic sin6 cuEt~ira1, de tnodel social. E +i0 diria que 
I’any 95, o cl 94, marca un punt d’inflexici, que cs podria 
adonar el pais que, diguéssim, aquest model urhh que hcm 
fet és cxcessiu i ,  pcr tant, s’ha abandonat el inisn r u r d ;  ningú 
se’n prcocupava, diguem-ne -ningú se’n preocupava.,.: no 

era un punt de debat ni cl’interh-, i en aqucsts moments jo 
diria que a partir de l’estiir torna a haver-hi un crit, di- 
guéssim, de veure la ncccssitat de mantenir el m6n rural 
com a equilibri i com ii eletncnt vital dc supervivkncia de la 
societat catalana 

Llavors, hi ha diferents visions de veure com es pot des- 
cnvolupilr, si industrialitxant, si prestant serveis, etcktcra, et- 
cktet’a: .io diria que pot ser iina economia compartida, per0 
en el nicu cas puntual em decanto sempre pel terna indus- 
trial, transfortnacic‘, de productes, val ori t xacici, posiu val or 
afegit als propis productes comarcals ... T q u a n  dic aixb no 
penso cxclusivatnent CII cl terna artesh, diguéssim, dc tornar 
a pensar et1 un senyor que iarh formatges a casa SCVR, etckte- 
ra, sinri fer indústries rcals a les comarques i a les XIIIICS TU- 

rals. Es a d i r ,  no acabo cl’entendrc pel- quk s’han hagut de fer 
i nclústries transformadorcs de productes agraris preci sariien t 
en les XOIICS urbanes quan aquestes indhtrics cs podrien ha- 
ver situat segurament -i cs podrien tornar ;E situar segura- 
ment- en les zones rurals, i aixh ajudaria II rnantcnir la 
societat rural en el seu propi territori i arrelarilcrit clcl país. 

Un dels punts puntuals, i que no se si ha quedat prou de- 
finit ,  perqui: he sortit alguns cops -potser ho heu definit 
prou bé-, 6s terna CIC i’cscorxacior. 1:s a dir, a Catalunya 
senibla ser que s’cstk sobrat.,., hi ha massa capacitat dc ma- 
t a q a  pel que es mata, i per. tant hi Eia uiiii crisi dels escnrxa- 
dors, i aixb fa que sigui extrcmament difícil, legalment, 
tornar i1 posar escorxadors a comarques, 1) mantenir-los-hi 
-+ja fio clic cscorxadors municipals, sin6 escorxadors d’hmhi t 
industrial. Jn penso que aquest element és un element quc 
ajudmia a tornar a potenciar i ajudaria.. ., i segurament cluc 
6s imprescindible per posar vdor afegit als productes dc iota 
la ramaderia de les zones rurals, ds a dir ,  quina visiri, con- 
cretamcnt, en  teniu, del terna del manteniment o la potencia- 
ci6, a les zones rurals, ii partir de l’claboracil‘, chrnia, amb 
escorxadors situats al propi territori. 

El Sr. PRESIDENT: Sí, scnyor Baldiri Ros, per respon- 
dre. 

El Sr. PRESIDENT DE L’TNSTITUT AGRÍCOT ,A CA- 
TALA DE SANT ISIDRR: Sí, 6s evident que la descoberta 
del n i h  rural sembla ara, perb jo diria que 6s per un procés 
que hem arribat al limit, 110 pas que temps enclarrerc la gent 
no cstigués conscienciada d’aqucst fct, cluc la gent i nxxava  
del camp. Possiblement, més cap aquí ha sigut motivat per 
qiiestions econbmjques que n o  pas els anys cinquanta o 
seixanta, que era. més per canviar de model de societat - 4 ’ u n  
terna gcnkric, pcrquk cl prhctic el contcstarh la Rosa. 

Jo diria que un dels fets del canvi estructural -allb que 
deies tu, que les indhtries a les comarques no  han de ser 
forqosament artesanes-, jo dic quc d’alguna rniinerii la con- 
centracici excessiva de la indOstria, l a  qirc sigui, especial- 
ment la vincdada al mtjn agrari, la transformaclora n de 
distribuci6, s’ha concentrat, i aixh trenca les estructirres de 
les diferents poblacions. 

T el que fa seferkncia als escorxadors -no pas a nivell in- 
dustrial, sinG que els escorxadors tarnb6 s’han anat tancant-, 
és un signe d’identitat, d’un poble. Corn s’ha (ancat una cs- 
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cola, com s’ha tancat iina parrbquia. Es a dir, no hi ha ni ca- 
pelli, ni veterinari, ni  matador, Vull dir, s6n signes d’identi- 
tat dels pobles que han anat clesapareixent i que, 
evidentment, recuperar coses passades ser& difícil, pcrb que 
sí que haurem ci’cstudiar, aquests signes d’icientitnt, corn els 
rcconduYm, per tal d’establir que la gent pugui guanyar-se la 
vida. Que al final tot 6s mesura cconbmica: a vegades par- 
lem molta filosofia, perb en el fons cl’aqiiesta filosofia rau 
nom& que la gent s’hi trobi b@, s’hi guanyi bk la vida i que 
sigui engrescadora la seva activitat cconb~nica dintre 
d’aquesta zona. 

El que fa ret’erkncia a allb que deics tu dels escorxadors, 
prefereixo que ho contesti la Rosa, que 6s un tema que el 
viu.  

El Ss. PRESIDENT: Si, si, senyora Rosa March. 
La Sra. PRESIDENTA II’ASOVI: Grhcies, senyor presi- 

dent, La veritat és que és un terna que nosaltres l’hcm posat 
sovint en evidencia, perqu2 n o  és tan sols el fet qiic desapa- 
regui un servei que per si mateix seria important. O sigui, 
I’escorxador 6s u n  servei al poble. Anant a buscar a l’entorn 
filosbíic, diricm que, doncs, en haver-hi un escorxador en 
un poble, cl que garantia, doncs, és la qualitat bptima, entre 
altres coses per@ se sap d lloc de proccdhcia sense ne- 
cessitat de la denominació d’origcn, perque és que simple- 
ment aquella carn és de can Gcp, I) de can Pau, o d’una altra 

Perb el que sí que hi ha és que en el fet de ciesaparhixer 
els cscorxado~~s municipals h i  ha un tema econbmic impor- 
tant. 1;s ti dir, l’animal ha de fer un clesplapment en viu de 
40, 50, 70, 100 quilbmetrcs fins a un escorxador industrial, 
en aquest cscorxador industrial es manipula, i desprbs 
aquesta canal torna a fer el carni en  canal cap al lloc de pro- 
cedkncia. Vull dir ..., aixb, simplcmcnt quantificat en termes 
cconbmics, doncs, si valorem el que val el preu de transport 
per yuilhmetrc, j a  hi tenim un valor afegit, a aquest animal, 
que en UII  bon percentatge dels casos reverteix sempre sobre 
el productor, mai sobre el distribuidor ni el consumidor, 
sin6 que 6s directament en el productor. I, per una altra han- 
da, l’estructura de petits escorxadors municipals facilitava 
rnolt la cornercialitxaci6 directa, mentre que ara necessiria- 

casa, 

ment s’acaba venent a un intermediari, aquest intermediari 
pot vendre ell directament a l’escorxador frigorífic, o pot sa- 
crificar-ho ell a la seva vegada i fer la redistribuci6. Mirat 
purament amb un concepte econbtnic, 6 s  una mesura antie- 
conbmica totalment. 

Que hi havien molts escorxadors municipals cluc no 
s’adaptaven a la normativa, no tan sofs ja a la normativa cu- 
ropea, sintj a un mínim concepte sanitari, tots hi estern 
d’acord. Perb que hi han molts escorxadors que amb utia in- 
versi6 d’uns dos o tres milions de pessetes s’haurien pogut 
adequar, aixb tambk, sí, és cert: s’hauricn salvat llocs de tre- 
ball i possiblement una indiistria af voltant d’aquell mateix 
escorxador. 

Res mes. Gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Si, senyor Serra, vol repreguntar‘? 
El Sr. SERRA: No, simplenient agrair quc dcíensin 

aquesta ..., i convidar-10s que ho continui’n defensant, 6s I? 

dir, les comarques ..., l’escorxador ..., ja  no dic municipal, 
sin6 fins i tots escorxadors industrials de petitu capacitat, 
penso que 6s una bona sortida per defensar les zones rurals i 
les zones de muntanya. 

Moltes grhcies. 
El Sr, PRESIDENT: Be, no havent-hi tnks preguntes, 

abans de cloure aquesta sessió d’avui voldria recordar als di- 
putats i diputades que hem ac;ahnl la primcra fase del pla de 
treball. Jo els demanaria que penskssim quina ser8 la segona 
fase, que ankssim preparant quins suggeriments podríem 
emprendre a partir de principis de juny ,  de tnanera que a pri- 
mers de juny cns poguéssim trobar, fer una reuni6 operativa 
i fixar aquesta segona part del nostre calendari de treball. 

I abans de cloure, tarnbk, agrair als representants de l ’ h -  
titut Agrari CatalB de Sant Isidre -el senyor Baldiri Ros, la 
senyora Rosa Pruna, la senyora Rosa March i el senyor Fer- 
ran de Múller- la seva preskncia aquí, la seva intervenci6 
inicial i les respostes: crec que han sigut aclaridores per a la 
bona finalitat dels objectius de In nostra Cotnissifi. Agrair- 
los, per tant, que hagin tingut I’mabilitat d’acompanyar-nos 
fins aquestes hores del migdia. 

S’aixeca la sessió. 
(13s un quart de tres del migdia.) 
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