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SESSIÓ NÚM. 27

La sessió s’obre a un quart d’onze del matí i tres mi-
nuts. Presideix el Sr. Ausàs i Coll, acompanyat del vi-
cepresident, Sr. Piella i Vilaregut, i del secretari, Sr. Vila
i Giró. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Pau i Vall.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Argilés
i Serres, Sr. Boya i González, Sr. Espadaler i Parceri-
sas, Sr. Felip i Monsonís, Sr. Giménez i March, Sr. Igle-
sias i Sala, Sr. Lladó i Isàbal, Sra. Neras i Plaja, Sra.
Pallé i Torres, Sr. Roig i Grau i Sr. Sabanza i March, pel
G. P. de Convergència i Unió; Sra. Baig i Torras, Sr.
Cadevall i Soler, Sr. Gil i Agné i Sr. Sans i Pairutó, pel
G. Socialista; Sr. Aige i Sánchez, Sr. Fabregat i Vidal,
Sr. Luna i Vivas i Sra. Nadal i Aymerich, pel G. P. Po-
pular; Sr. Gimeno i Sanz i Sra. Tolosana i Cidón, pel G.
P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds; Sr. Puigcercós
i Boixassa i Sr. Ridao i Martín, pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i Sra. Olivares i Usac i Sr.
Tugues i Boliart, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Associ-
ació de Criadors d’Aus El Francolí, Sr. Ramon Amenós
i Cos; l’assessor per a la fauna de l’autoritat científica
CITES, el Sr. Lluís Colom i Guarch, i el director del Pro-
grama de l’IRTA de Conservació de Races de Gallines
Catalanes, Sr. Amadeu Francesch i Vidal,

ORDRE DEL DIA

1. Compareixença de les associacions catalanes d’avi-
cultura davant la comissió corresponent perquè infor-
min de la situació actual de les races autòctones de
Catalunya i de la funció social dels criadors d’espècies.
Tram. 357-00380/05. Sr. Jordi Ausàs i Coll, juntament
amb 3 altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Compareixença. (BOPC,
303, 24424.)

2. Control del compliment de la Resolució 497/V del
Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un re-
fugi de pescadors a la badia de Cadaqués (Alt Em-
pordà). Tram. 340-00508/05. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, juntament amb 1
altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Criteri de la Comissió sobre el com-
pliment. (BOPC, 336, 26456.)

3. Proposició no de llei sobre l’establiment de subven-
cions i beneficis fiscals per a reduir les conseqüències
econòmiques de la pedregada del dia 1 de juliol de
1998 a les terres de Ponent. Tram. 250-01689/05. Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-
EV), juntament amb 2 altres diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV).
Debat i votació. (BOPC, 312, 25020.)

4. Proposició no de llei sobre l’establiment d’ajuts als
afectats pel temporal del mes de juliol de 1998 a les
comarques de Ponent. Tram. 250-01690/05. Grup Par-
lamentari Popular, juntament amb 1 altre diputat del
Grup Parlamentari Popular. Debat i votació. (BOPC,
312, 25020.)

5. Proposició no de llei sobre l’adopció de mesures
especials per a afrontar els danys causats per les pe-
dregades que van afectar les comarques del Segrià i
de la Noguera. Tram. 250-01708/05. Sr. Benet Tugues
i Boliart, juntament amb 1 altre diputat del Grup Mixt,
Ramon Vilalta i Oliva, del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya, Víctor Gimeno i Sanz, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV),

Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Debat i votació. (BOPC,
317, 25269.)

6. Proposició no de llei sobre la substitució del plom en
els perdigons de caça per materials alternatius més
respectuosos amb el medi. Tram. 250-01718/05. Grup
Parlamentari Popular, juntament amb 2 altres diputats
del Grup Parlamentari Popular. (BOPC, 317, 25269.)
Debat i votació de la Proposició no de llei i de les es-
menes presentades. (BOPC, 329, 26117.)

7. Proposició no de llei sobre el control de la pesca
d’immadurs. Tram. 250-01750/05. Sra. Maria Olivares
i Usac, del Grup Mixt, Josep Bargalló i Valls, juntament
amb 3 altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. (BOPC, 323, 25615.)
Debat i votació de la Proposició no de llei i de les es-
menes presentades. (BOPC, 336, 26442.)

8. Proposició no de llei sobre la modificació de l’article
4 de l’Ordre del 3 de febrer de 1998, per la qual es re-
gula el règim d’ajuts per al foment dels mètodes de
producció agrària en zones humides. Tram. 250-01751/
05. Sra. Maria Olivares i Usac, del Grup Mixt, Ernest
Benach i Pascual, juntament amb 3 altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació. (BOPC, 323, 25616.)

9. Proposició no de llei sobre el control de les emissi-
ons de iodur d’argent a l’atmosfera. Tram. 250-01782/
05. Grup Mixt. (BOPC, 327, 26009.) Debat i votació de
la Proposició no de llei i de les esmenes presentades.
(BOPC, 342, 26864.)

10. Proposició no de llei sobre l’estudi de la dinàmica
de les poblacions d’espècies de peixos de més gran
interès comercial a Catalunya. Tram. 250-01801/05.
Sra. Maria Olivares i Usac, del Grup Mixt, Josep Barga-
lló i Valls, juntament amb 3 altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
(BOPC, 329, 26128.) Debat i votació de la Proposició
no de llei i de les esmenes presentades. (BOPC, 342,
26866.)

11. Proposició no de llei sobre la lluita contra les pedre-
gades. Tram. 250-01804/05. Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), juntament amb
1 altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV). Debat i votació. (BOPC,
329, 26129.)

12. Proposició no de llei sobre la declaració de protec-
ció dels espais naturals de la Plana del Vallès situats a
les zones de Can Xercavins, Can Ramoneda i Can
Roig, del terme municipal de Rubí (Vallès Occidental).
Tram. 250-01806/05. Sr. Joan Ridao i Martín, junta-
ment amb 4 altres diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
(BOPC, 329, 26131.)

El president

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Iniciem
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del dia
d’avui.
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Compareixença de les associacions
catalanes d’avicultura perquè informin
de la situació actual de les races au-
tòctones de Catalunya i de la funció
social dels criadors d’espècies (tram.
357-00380/05)

I ho fem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és
la compareixença de les associacions catalanes d’avi-
cultura davant d’aquesta Comissió perquè informin de
la situació actual de les races autòctones de Catalunya
i de la funció social dels criadors d’espècies. Comparei-
xen avui en aquesta Comissió els representants d’a-
questes associacions, el senyor Ramon Amenós i Cos,
el senyor Lluís Colom i Guarch i el senyor Amadeu
Francesch i Vidal. En primer lloc, ja, cediria la parau-
la al senyor Lluís Colom perquè iniciï la seva exposició.
El senyor Colom té la paraula.

El Sr. Lluís Colom i Guarch (assessor per a la fauna
de l’autoritat científica CITES)

Bon dia a tothom. Faig una petita presentació. Sóc en
Lluís Colom, biòleg; treballo com a conservador en el
Parc Zoològic de Barcelona; està al meu càrrec la
col·lecció d’ocells, la col·lecció de peixos i de mamífers
marins. De tota la vida he estat sempre interessat en
temes de conservació de la natura i en l’ornitologia.
Abans, fins i tot, de començar la carrera a través de la
Secció Catalana d’Historia Natural i a través de la Sec-
ció Catalana de la Societat Espanyola d’Ornitologia i a
través de Depana, de la qual sóc membre fundador, i
després, un cop ja treballant en la meva vida professi-
onal dintre del zoo, sempre endegant projectes dedicats
a la conservació d’espècies, de natura, etcètera. En la
última etapa, durant deu anys he estat com a assessor
científic de l’autoritat CITES, d’Espanya, CITES és un
conveni internacional que regula el tràfic d’espècies
vegetals i animals per evitar que aquests es puguin ex-
tingir degut al propi comerç.

Al llarg de la meva professió he pogut veure i consta-
tar que el món de la conservació és un món molt recent.
De fet, a partir dels anys seixanta és quan hi va comen-
çar a haver una crida per part de la comunitat científi-
ca internacional, d’alerta cap a una sèrie d’espècies que
s’estaven extingint, i aquest és un fenomen molt mo-
dern dintre de la història de la humanitat. I a partir
d’aquests moments, es recull aquesta preocupació cien-
tífica per part de sectors de la societat, d’associacions
proteccionistes, etcètera, i per primera vegada, en l’any
63, a través de la UICN, es fa una reunió per a veure
com s’havia de regular o arreglar aquesta desaparició
alarmant i excessiva que hi havia de tota una sèrie d’es-
pècies, tant animals com vegetals. A partir d’aquí,
després de diverses reunions en les quals intervenen ci-
entífics de tot el món, governs, estats, societats protec-
cionistes, etcètera, s’arriba a crear una sèrie de conve-
nis d’àmbit internacional per tal d’intentar protegir tots
aquests animals i plantes que estaven desapareixent.

Un cop arribat en aquest punt, la UICN crea una comis-
sió d’experts dedicada a les espècies animals i dintre
d’aquesta comissió es crea una subcomissió que és el
Captive Breading Specialists Group, que és una comis-
sió dedicada a la cria en captivitat d’especies, donat que

es veu que en molts casos l’última solució per evitar
l’extinció d’aquestes espècies és la seva cria en capti-
vitat en primer terme per després poder engegar projec-
tes de reintroducció d’aquests animals, etcètera. A par-
tir d’aquest moment, els parcs zoològics canvien molt
la seva filosofia d’actuació per una demanda social i per
pressions socials, i es tornen centres dedicats, sobretot,
a reproduir tots aquests animals que estan en perill
d’extinció i a fer investigació aplicada per poder salvar
tots aquests animals en casos que hi hagin epidèmies,
etcètera.

En aquests moments, els parcs zoològics es nodreixen
molt d’una sèrie de coneixements que s’havien adqui-
rit per part d’organitzacions i de gent privada que du-
rant molts anys s’havien dedicat a criar animals, ocells
en el nostre cas, d’una forma..., com a hobby, d’una
forma particular. Llavors, a partir d’aquí, les associaci-
ons de criadors d’ocells fan una labor important apor-
tant el coneixement que ells havien anat adquirint al
llarg de la història, i aquests coneixements es poden
aplicar en aquests projectes de reproducció en captivitat
i en projectes que després serviran per tornar a deixar
anar aquells animals que en un moment donat havien
arribat a punt d’extingir-se.

De fet, l’ornitologia és una pràctica molt antiga que té
arrels culturals molt llunyanes. En el cas nostre d’Espa-
nya i de Catalunya, ja ve de l’època dels romans o dels
fenicis i s’ha anat mantenint al llarg de tota la història.
A l’edat mitjana hi havia, sobretot, molta gent que es
dedicava a criar races de coloms, coloms que després es
van anar diferenciant en múltiples races de les quals
Espanya i Catalunya són un dels països que n’ha tingut
més, però després, al llarg de la història, hi han hagut
diverses evolucions, per exemple, el canari, que és un
animal per tots conegut, és un animal silvestre proce-
dent de les illes Canàries que va estar domesticat i des-
prés va tenir una difusió mundial. Posteriorment, amb
la conquesta d’Espanya del Nou Món, es van importar
tota una sèrie d’espècies exòtiques que també van arri-
bar després a través d’Espanya a la resta d’Europa, i
sempre ha anat variant el tipus d’animals que s’han anat
criant i també ha anat variant la finalitat i, lògicament,
la metodologia, però sempre s’han anat mantenint al
llarg de la nostra història aquests grups de gent que s’ha
anat dedicant a criar aquests animals per afició.

Llavors, a partir d’aquí, lògicament, en molts països les
associacions de criadors estan fent una col·laboració
directa amb l’Administració, en aquests moments, amb
la protecció d’aquestes espècies que dèiem que estan a
punt d’extingir-se; i en el cas d’Espanya, tot i que en-
cara no hi ha aquesta relació directa d’associacions de
criadors amb l’Administració, sí que, de forma tangen-
cial, sí que ho és, sí que n’hi ha, donat que, per exem-
ple, en sectors, com puguin ser els parcs zoològics, sí
que existeix aquesta col·laboració, la qual es tradueix no
solament en un intercanvi de coneixements tècnics,
sinó fins i tot a vegades en cessió o intercanvi d’exem-
plars per poder tirar endavant aquests projectes de re-
producció.
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El president

Moltes gràcies, senyor Colom. El senyor Amadeu
Francesch, té la paraula per continuar la seva exposició,
i em comenta que farà ús de l’aparell de transparènci-
es. (Pausa llarga.) Sí, farem una alteració en l’ordre
d’intervenció. (Pausa llarga.)

Doncs, suspenem la sessió per l’espai de dos minuts.

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i deu
minuts i es reprèn a dos quarts d’onze.

El president

Reprenem la Comissió, senyores diputades, senyors
diputats, lamentant que no puguem utilitzar el servei de
transparències, perquè sembla ser que un problema tèc-
nic impedeix que arribi corrent elèctric als endolls. En
tot cas i lamentant-ho, l’exposició del senyor Colom
serà una exposició convencional i, per tant, el senyor
Amadeu Francesch té la paraula.

El Sr. Amadeu Francesch i Vidal (director del Pro-
grama de l’IRTA de conservació de races de gallines
catalanes)

Com heu vist, tenia la intenció de fer una exposició
amb projecció d’imatges, perquè sembla ser que si no
es pot transmetre la informació mitjançant la presenta-
ció de l’animal viu la cosa queda coixa, i és una expo-
sició a la qual no estic acostumat, vull dir, se’m farà ara
molt difícil parlar sense poder-vos ensenyar els ani-
mals, però bé, faré tot el que pugui.

Com us han dit, em dic Amadeu Francesc. Professio-
nalment, pertanyo a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries; estic en el centre de Mas Bover, de
Reus, i sóc el responsable de la Unitat de Genètica
Agrícola. En relació amb aquesta activitat, he tingut fa
anys relació amb l’Associació de Criadors d’Aus El
Francolí, i aquesta és la raó, potser, per la qual estic
aquí entre dos camps diferents; per una part, el camp de
la recerca, dins del qual em dedico a la conservació i
estudi d’unes races de gallines autòctones catalanes, i
per altra banda, potser, perquè he fet la transferència
dels treballs que hem estat realitzant en la nostra unitat
cap a l’Associació de Criadors d’Aus.

La manera com jo m’havia plantejat explicar-vos una
mica les coses era fer un repàs de la història i de l’es-
tat actual de les races d’aviram de Catalunya. Hauríem
de dir que podem fixar..., no em posaré amb els coloms,
sinó que em posaré dins de les espècies que els angle-
sos diuen poultry i dins de les quals podem trobar els
ànecs, les oques, els galls dindi i les gallines. A grans
trets, podríem dir que hi ha hagut al llarg de la història
tres espècies avícoles en aquest sentit representatives
dins de Catalunya, teníem –citava el professor Salvador
Castelló– l’indiot argentat de l’Empordà, l’ànec
Montnegre del Penedès, l’oca de l’Empordà i, en aca-
bat, hi va haver tres races de gallines, la Prat, la
penedesenca i l’empordanesa, citades a la bibliografia
antiga.

Tenim com a referència de l’oca de l’Empordà l’any
1946; mai ha tingut un interès productiu; l’oca de

l’Empordà ha sigut una raça autòctona, no se li ha vist
mai un interès massa productiu; més aviat era un ani-
mal que acompanyava i guardava les masies. No és fins
el 1980 que, concretament a Reus, hi ha un avicultor, el
Pere Vaquerisses, que fixa l’estàndard racial de l’oca de
l’Empordà –fixem-nos que han passat força anys–, i en
aquests moments l’estàndard de l’oca de l’Empordà ha
estat acceptat per l’Entesa Europea d’Avicultura. Po-
dem dir que hi ha unes tres granges importants només
–i quan dic «importants» no ho són, tampoc, d’impor-
tants, perquè la capacitat no va més enllà de cent caps
de bestiar per granja–, entre les quals podem citar la
granja Vaquerisses de Reus, la granja del senyor Boa-
da a l’Empordà i la granja del senyor Bargalló a Valls.
D’aquí hem de treure la conclusió que la raça «oca de
l’Empordà» és una raça autòctona catalana que està en
un estat precari de conservació. No podem dir res de
l’indiot argentat de l’Empordà, tampoc; en aquests
moments, si l’haguéssim d’anar a buscar, no sabríem
on hem d’anar, i tampoc sabem on hauríem d’anar a
buscar l’ànec Montnegre del Penedès.

Pel que fa a les races de gallines, i potser d’una mane-
ra deguda a l’atzar, l’any 1982, en el centre de Mas
Bover, quan en aquell moment encara depenia de la
Diputació de Tarragona, un veterinari, el veterinari
Antoni Jordà, es va començar a preocupar de la recu-
peració d’unes races de gallines catalanes, quan a
l’Ajuntament del Prat de Llobregat havien recuperat ja
la famosa raça Prat. Quedava per recuperar la pene-
desenca i l’empordanesa, i és una labor que va comen-
çar aquest veterinari i, insisteixo, deguda a l’atzar, no
perquè hi hagués cap predisposició o cap al·licient cap
a la recuperació d’una raça en aquell moment, sinó que
només teníem la crida de la FAO que havia dit en el
moment que havien començat a sortir els híbrids indus-
trials, els híbrids més productius, que es basaven només
en dues o tres races, la FAO deia: «Senyors, tingueu
compte, no menyspreeu les races que han alimentat la
humanitat durant tots aquests anys perquè encara que
ara les races que feu servir per a producció només són
dues o tres, que són molt bones, els gens de les que te-
níeu abans, en qualsevol moment, poden ser necessaris
a la humanitat.»

I llavors, la importància de la recuperació d’aquelles
gallines l’hem de veure des de tres punts de vista im-
portants. Primerament, com la recuperació i el mante-
niment d’un llegat cultural; activitat que podem posar
en el mateix sac que tenim les runes d’Empúries, els
ponts romans de Tarragona, l’arc de Berà, etcètera. O
sigui, que la conservació d’aquestes races la podem
posar al mateix sac que tot aquest altre patrimoni per-
què és un patrimoni que hem rebut dels nostres avant-
passats i tenim el deure de conservar-lo. Per altra ban-
da, i posant-me ja més al camp que a mi m’ocupa, en
un camp més científic, hem de pensar que aquestes
poblacions són portadores d’uns gens que, si bé avui
dia no els utilitzem per produir, podem pensar que po-
den canviar les tendències de mercat, que la humanitat
desitgi o vulgui altres coses, i serà el punt de partida per
a obtenir-les. I podem dir més encara: la genètica està
avançant a grans passos, ja. Hem d’esperar que la trans-
ferència de gens senzills, de gens que només regulen un
sol caràcter com pot ser la resistència a una malaltia,
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serà fàcil de passar d’una raça a una altra. Llavors, po-
dem imaginar que aquestes races autòctones poden te-
nir gens que, agafats i posats en altres races, per exem-
ple, per posar un exemple, que avui l’utilitzem per
produir, li solucionem un problema de resistència a la
malaltia sense alterar els seus valors productius. O si-
gui, que es contemplava l’interès de la recuperació d’a-
questes races per aquests tres punts importants: cultu-
ral, manteniment d’un bagatge genètic i possibilitat de
generar nous productes si hi hagués un canvi en el
mercat. O sigui que la recuperació d’aquelles gallines
era un efecte sumatori a un gran programa mundial que
ja hi ha en aquells moments de conservació de races
autòctones, i quan dic «races autòctones» em refereixo
a les espècies d’animals domèstiques en general.

A través d’això es crea, per tant, al Centre de Mas Bo-
ver, un programa de conservació de races de gallines de
catalanes que després l’IRTA ha acollit dins de les se-
ves activitats i s’hi ha seguit treballant. Podem dir que
les bases d’aquest programa són tres, des del nostre
punt de vista, té tres fonaments. Per una part, un ja l’he
dit, que és la conservació d’un bagatge genètic. Per una
altra, tenim una producció, i quan dic «producció» em
refereixo a una producció d’uns productes tradicionals,
també, que es produïen antigament i que el fet d’haver
perdut aquestes races els hauria fet perdre. Hi ha dife-
rents tipus de carn de pollastre; estem avui dia habitu-
ats a un pollastre barat i que el podem consumir cada
dia, però que segur que no és tan bo com el que consu-
mien els nostre avis i que només el consumien en de-
terminades festes. Llavors, aquestes races mantenen la
possibilitat d’una producció artesana de qualitat i que,
per tant, el fet de mantenir-les també les manté, i el fet
de mantenir aquesta producció justifica, també, mante-
nir aquelles races. I per altra banda, dins del nostre pro-
grama hi tenim un criador al qual li podem ensenyar
com obtenir un determinat producte o com conservar
d’una manera correcta aquelles races.

Llavors, fixant-nos en els antecedents d’aquest progra-
ma de conservació genètica, podem dir que les races de
gallines autòctones catalanes com a races comencen a
aparèixer a finals del segle XIX i van anar quedant de-
terminades a principis del segle XX, en primer lloc per
una decisió primera de la Mancomunitat de Catalunya,
que s’adonava el Govern d’aquell moment que les des-
peses d’importació d’ous i aus, sobretot de França,
ocasionaven unes despeses importants. Això també ho
veu, en acabat, la primera Generalitat, i facilita i dóna
ajuda als seus tècnics i promociona els avicultors
d’aquella època perquè aportin a fires i a concursos
l’aviram que hi havia per les masies en aquell moment,
i els tècnics que hi havia aleshores a la Mancomunitat,
com el professor Rossell i Vilar, podien detectar quins
eren els animals, quines eren les races. I arran de tota
aquesta activitat, amb ganes de fer front a unes despe-
ses econòmiques, sorgeixen a Catalunya la famosa raça
Prat, que avui dia la consideraríem una gallina industri-
al. Va ser una gallina que se la va destinar a posta i va
ser important. I en acabat en un ordre no tan important
van anar apareixent la penedesenca i l’empordanesa.

Hem dit que aquestes races van començar a desaparèi-
xer perquè vénen de l’estranger, una altra vegada, races

més millorades i, en acabat, els híbrids comercials. Lla-
vors, la FAO fa la crida que us he dit, i al nostre Cen-
tre es comença aquesta activitat de recuperació que, en
acabat, se suma amb l’activitat de l’Ajuntament del Prat
del Llobregat i es forma el Programa de conservació de
races de gallines autòctones. Així que podem resumir
que la labor realitzada en l’IRTA, en referència a aquest
patrimoni genètic, ha sigut, en primer lloc, la recupera-
ció, que podem dir que va anar del 82 al 84; després es
va haver de fer un únic format d’aquelles poblacions,
volíem que tinguessin la uniformitat per a poder dir:
«Això és la raça del Prat, això és la raça del Penedès,
això és la raça de l’Empordà»; se les va dotar, per tant,
d’un estàndard, en acabat d’haver-los donat una uni-
formitat morfològica a nivell genètic, també.

A partir d’aquí surt un programa de conservació que
està actuant, però en aquell moment ens adonàvem que
en el mercat hi havia la demanda d’una carn diferent
–com ja he apuntat anteriorment–, d’una carn de po-
llastre diferent que seguia depenent de l’estranger i que
ens semblava que les nostres races autòctones estaven
capacitades per a poder-la donar. Llavors, per potenciar
i reforçar una mica aquest programa de conservació,
vam iniciar un programa de millora genètica de cada
una d’elles, d’una població de cada una d’elles, per
millorar els rendiments en producció de carn. Llavors,
no voldria cansar ara amb tota la tècnica i procediment
genètic que s’ha seguit per fer un grup d’aquells ani-
mals més rendible i, d’aquesta manera, ajudar una mica
més a la seva conservació, però sí dir que l’any 91 ob-
teníem de cada una de les races un pollastre millorat en
el qual havíem passat d’aconseguir els 2,2 quilos de pes
viu des de les vint setmanes que s’aconseguia a les ca-
torze. Era una crítica que ens feien els criadors per
fer-lo servir: ens deien que el creixement era excessiva-
ment llarg, i l’altra crítica que ens feien era que hi ha-
via insuficient carn al pit, un caràcter que també hem
millorat, i hem millorat els índexs de conversió.

De manera que, arran de tot això, ara s’estan transferint
reproductors selectes a agrupacions i a associacions,
per una banda del que és el pollastre de carn obtingut
de les nostres races i, per altra, s’està fent el mateix
servei de subministrador fèrtil o de pollets a associaci-
ons de criadors com les que se us presentaran a conti-
nuació, que són les vertaderes conservadores del patri-
moni genètic i que només se’ls serveixen animals amb
raça pura perquè els conservin. Quatre productes han
estat generats, a nivell comercial, a través d’aquesta
activitat, que són una millora de la rendibilitat del po-
llastre i capó de la raça Prat, avui dia indicació geogrà-
fica protegida; s’ha obtingut un gall del Penedès; un
gall cendra de pota negre al Baix Camp a partir del gall
del Penedès, també, i un pollastre de raça empordane-
sa.

Acabat d’haver dit tot això, d’una manera molt ràpida,
jo voldria deixar unes conclusions i unes reflexions a
això que acabo de dir. I el primer que vull dir és que
l’indiot bronzejat de l’Empordà ja no sabem on l’hem
d’anar a buscar, i l’ànec Montnegre del Penedès tampoc
sabem on l’hem d’anar a buscar en aquest moment. No
diria jo encara que són dues espècies o dues races per-
dudes, sinó que potser se les podria trobar, però en
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aquests moments la seva situació ha de ser, si es conser-
ven, crítica, molt crítica. La conservació de l’oca de
l’Empordà es troba en un estat molt crític de conserva-
ció, també; i les races de gallines catalanes es troben en
un estat menys crític, però la grandària de població que
podem conservar i l’activitat que estem fent, malgrat
que és molta activitat i hi ha una bona tasca feta, la si-
tuació, haig de dir com a tècnic que és crítica.

Em sembla que una de les coses que hauríem de co-
mençar a plantejar aquí és que, en primer lloc, cal re-
conèixer... –una cosa que encara no s’ha fet–, cal reco-
nèixer oficialment els estàndards de les races autòcto-
nes. En diferents ocasions, hem presentat a Ramaderia
els estàndards de les nostres races autòctones perquè
fossin reconeguts i inclosos al Diari Oficial de la Ge-
neralitat; això encara no s’ha fet. La conservació d’a-
questes races he dit que és necessària i l’he justificat, ja.
Hem de tenir en compte, també, que la conservació en
criadors aïllats o formant associació és molt conveni-
ent. S’ha de regular, s’ha de potenciar, però és insufi-
cient. I en acabat, tot això, si es vol, ho podem anar
discutint. I finalment, penso que també hem de consi-
derar que s’ha de regular oficialment programes de
conservació de races –ara perquè ens ocupen les aus,
però això a la llarga s’haurà d’anar fent extensiu a to-
tes les espècies d’animals domèstics–, o sigui, que
s’hauran de regular oficialment programes seriosos de
conservació dins d’un centre, dins d’una fundació es-
pecífica. Els criadors no podran mai substituir el fet que
al capdamunt d’una piràmide hi hagi un centre tècnic
de conservació de les races, que les puguin anar
distribuint per les associacions i pels criadors; això és
important perquè ajudarà a mantenir més, però a dalt la
punta de la piràmide hi ha d’haver la seguretat, l’apar-
tat tècnic de la conservació, en nom d’una fundació, en
nom d’un centre de conservació, i que potser no és una
tasca que estem ara, amb aus, desenvolupant a l’IRTA,
però potser que pertany no tant a un centre de recerca,
sinó més aviat a un centre específic de conservació.

Gràcies per l’atenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Amadeu Francesch. En tot cas,
ara té la paraula el senyor Ramon Amenós.

El Sr. Ramon Amenós i Cos (president de l’Asso-
ciació de Criadors d’Aus El Francolí)

Bon dia a tothom. Sóc Ramon Amenós el president de
l’Associació de Criadors d’Aus El Francolí, que és el
punt de referència espanyol quant a organització, i el
president de l’Associació Espanyola d’Avicultura Artís-
tica i de Races. El meu plantejament, primer una mica
–diguem-ne– d’introducció pel que és el tema a nivell
europeu i espanyol, i després passarem al que han de
ser els punts importants, crec, de la nostra comparei-
xença aquí.

L’avicultura aquesta nostra, del món de criadors, està
englobada en dos grans segments, com heu pogut veure
a través dels companys Lluís Colom, d’espècies silves-
tres, i d’Amadeu Francesch, que és de races. Aleshores,
hi ha dues organitzacions a nivell europeu. La primera

és de races, que són totes les races provinents d’unes
espècies que està englobada a l’Entente Europea; a l’úl-
tim congrés que han fet ara, amb l’entrada de Rússia i
Eslovènia, aglutina vint-i-quatre països. L’Entente Eu-
ropea la van fundar l’any 1932 Luxemburg, Bèlgica,
Holanda i França, i actualment té 1.100.000 criadors en
tot Europa. Cada tres anys s’organitza una olimpíada,
l’última es va fer a Nuremberg, amb 100.000 animals,
amb tot el complex ple, i Alemanya actualment té
unes..., és la més forta –Alemanya, Anglaterra, després
ve Estats Units–, té actualment a prop d’unes 30.000
organitzacions que treballen el tema de races que estan
englobades, bé siguin també en races d’aus, també gos-
sos..., vull dir, hi ha tot un sistema organitzatiu molt
precís; actualment el president és Adolf Rudolf, que és
un secretari d’això i està la seu a Bonn.

Llavors, aquests vint-i-quatre països..., l’entrada última
d’alguns països –enguany toca a Eslovènia fer-la, l’en-
trada dels últims països–, està a 1.100.000 criadors.
Això és per al tema de races, i també a molts països està
aglutinat el tema d’espècies salvatges. Després hi ha
Aviornis Internacional, dintre de diversos grups, asso-
ciacions mundials de criadors i conservadors de faisans,
hi ha Aviornis Internacional, que està a Bèlgica, que té
120.000 criadors, principalment de Bèlgica, Holanda,
França, Espanya i Portugal. Altres països, Anglaterra,
Alemanya, tenen organitzacions pròpies o bé engloba-
des a l’Entente europea.

A Espanya està..., les associacions que hi ha a nivell
nacional estan englobades a la denominada Asociación
Española de Avicultura Artística; és un organisme que
recull associacions de diferents comunitats autònomes,
entre les quals estem també les de Catalunya, i en el
conjunt Espanya té una problemàtica, que estem uns
vint o trenta anys, sempre que anem a congressos eu-
ropeus, retardats amb relació a la sensibilitat, al siste-
ma proteccionista, a la conservació del nostre patrimo-
ni. No voldria cansar-vos, però la meitat de patrimoni
espanyol ha estat espoliat. Vull dir, la gallina de
Menorca és tipus anglès, el buchón valencià és tipus
holandès, vull dir..., ho hem deixat sempre. L’oca
Empordà, en lloc de millorar-la, l’hem anat a potenci-
ar per carn d’oca de Tolosa, l’oca de Tolosa està este-
sa per tot el món... Hem tingut una deixadesa total, sen-
se estàndards, tant a nivell de persones com a nivell
d’Administració. A Anglaterra, fa poc temps..., a Valls
va estar el senyor Pat Prat, té un departament exclusiu
per cuidar en tot el món les seves races de cavalls, de
gallines, de gossos, per mantenir que en tots els llocs
del món es mantingui la puresa genètica de tot el que és
el seu patrimoni de races, que és molt, la majoria, tam-
bé, portat de fora.

Aquí a Catalunya, tenim a l’Associació El Francolí, que
té diverses delegacions a Espanya, té uns 500 –actual-
ment– afiliats, i hi ha una sèrie d’associacions més a
nivell de l’Associació de Criadors de la Raça Prat, l’As-
sociació d’Aus d’en Giroca, al Baix Empordà, una as-
sociació a Alcarràs, un club català de coloms autòc-
tons..., però bàsicament, vull dir, l’organització que ha
vingut a fer ha estat l’Associació El Francolí, que cada
any organitza el mes de gener una exposició internaci-
onal; l’última que han fet ha estat un nou projecte d’ex-
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posició mediterrània per tal de recuperar tot el nostre
patrimoni. Vam començar-la ara a Tarragona, que es va
fer fa pocs dies. La pròxima es fa ara a Avinyó, l’altra
es fa a Itàlia, i volem, tota la zona mediterrània, conser-
var i donar a conèixer i sobretot posar-nos d’acord amb
tot el que és el nostre patrimoni, que no es perdi més
perquè era fonamental. I a Valls fem una exposició in-
ternacional que han vingut la majoria de persones res-
ponsables d’aquestes organitzacions de mils de criadors
i ha estat el punt de referència a nivell de tot Europa
–que té premsa molt especialitzada i en quantitat, cosa
que tampoc passa aquí–, de Catalunya, com a seu de
tota Espanya de les activitats.

Nosaltres competim a l’exterior en exposicions d’aus a
llocs, places com Talavera de la Reina, Zafra, Sala-
manca. Però no hi ha cap dubte amb ningú: la prova és
l’última que hem fet ara, que ha portat que els llocs on
es fan millor les coses, on estem adaptats a tota la regla-
mentació de protecció, de conservació, de recerca, ha
estat aquí, amb nosaltres. Aquesta gent es mou amb
molts pressupostos que paga l’Administració, Sala-
manca, Zafra, Sevilla, però el punt de referència sem-
pre important ha estat el treball que hem fet aquí a Ca-
talunya.

A l’Associació aquesta vam començar per un tema, que
després vindrà en conseqüència, que va ser la recupe-
ració del francolí. El francolí és un ocell que fa cent
anys havia desaparegut, que ja des dels versos del
Maragall, dels romans..., que és un tipus de perdiu.
Llavors, el primer i el que ens va donar nom va ser la
recuperació, que va ser mitjançant aquesta agència
Aviornis, aquestes possibilitats de tenir que vam acon-
seguir els primers exemplars. Després, un doctor italià
a l’illa de Sicília, que ho havien fet el Govern italià; es
van aconseguir uns exemplars de l’Índia i actualment és
una espècie que ha passat a mans de molts criadors.

Hem treballat en aquest programa de conservació de les
races de gallines, de les penedesenca, empordanesa i
Prat; s’han realitzat els estàndards i s’han presentat a
l’Entente Europea i han estat reconeguts, i avui dia un
senyor alemany i un senyor suís estan tenint races nos-
tres, perquè ells, si no tenen l’estàndard racial..., es van
presentar al congrés que es va fer a Itàlia, deu fer tres
anys, en aquest congrés es va presentar i l’oca de
l’Empordà, que l’oca de l’Empordà és molt simbòlica,
és la que..., ara hem refet les de la Catedral de Barce-
lona, que ja no es podien trobar, que tota la vida hi ha-
vien sigut, i que tampoc tenien estàndard.

Després hi ha hagut, en el tema més impressionant en
el món de la genètica, i que hem perdut quasi totalment,
aquests dies han fet un homenatge a Tarragona al se-
nyor Ralf Buch-Brage, un senyor americà que va estar
algun temps aquí treballant per als serveis d’intel·li-
gència d’Estats Units, i aquest home, en veure que els
coloms de vol català es perdien... Hem hagut de trobar
coloms, a més a més de les illes, a Afganistan, a Rússia,
per recuperar un colom, que normalment els coloms
que heu vist, a la genètica d’aquestes 400 i escaig de
races que hi ha reconegudes, hi ha de quinze a vint
colors. Els coloms de vol català, hi ha genèticament
definits a l’enciclopèdia Levy americana 1.200 colors;

això no passa en cap més raça del món. Aquests co-
loms, aquí a Barcelona, per exemple, es comptaven per
mils als colomars, perquè és un colom que cada gremi,
cada sector l’havia fet de diferents tons; van des de plo-
mes rosades amb distribucions, uns es diuen «caps de
frare» perquè tenen el cap blanc. Els combinaven els
nostres avantpassats: cap blanc cua blanca, tot negre
amb ales blanques, tot roig amb ales blanques, tot blanc
amb la cua negra, tot blanc amb la cua roja, i cada sec-
tor havia construït un segment del que era, i llavors es
dedicaven a fer-los volar d’esbart igual aquí com a les
illes Balears. Aquest és un treball que s’ha anat realit-
zant, que s’ha estandarditzat, també, com l’ull de ma-
duixa d’Igualada, que es feia servir per adobar les pells,
un colom tot espectacular.

Llavors, nosaltres hem fet això malgrat –i aquí és el
punt a tot– els grans entrebancs que tenim dintre de
Catalunya per a treballar. Vull dir, tenim molts entre-
bancs a les legislacions nostres, a la falta de reconeixe-
ment de les activitats, per dues parts. Primera: hi ha una
llei de protecció dels animals, una llei que va ser la pri-
mera, que ha estat pionera, que només reconeix com a
au domèstica el gat i el gos, els reconeix com a au do-
mèstica, on el paper d’aquest criador aficionat
conservacionista que pot tenir no existeix per cap lloc.
Després, hem fet una regulació que xoca, fins i tot,
contra una de les últimes sentències –que més endavant
en parlarem– del Tribunal de Luxemburg; resulta que
hem fet una protecció d’uns animals que xoca amb tota
la legislació europea, hi estem molt en part. Només
posaré, per exemple, a tota Europa, a tota Espanya es
pot tenir el cigne blanc, el cigne blanc es cria a Holan-
da, el cigne aquest blanc s’està criant a Holanda per
ploma, com a granja. Un senyor aquí..., nosaltres hem
tingut moltíssimes actes que no saben què fer-ne, que
el requisen perquè està protegit, quan és un animal allà
criat. Però el que és graciós, no requisen els edredons
de ploma de cigne, com hauria de ser un derivat. Però,
actualment, a Catalunya, legalment, no n’hi ha cap...

Això ha fet un paper, junt a la Llei de nuclis zoològics,
que estem en total desavantatge amb tothom. Perquè en
els nuclis zoològics mateixos, no reconeix... –i és el
punt, també, clau– no reconeix cap... En el moment que
planteges un reconeixement d’un nucli zoològic, ara,
en aquesta exposició mediterrània que hem fet, els cri-
adors catalans hem tingut el gran problema. Qualsevol
criador francès, alemany, holandès, ha vingut gent
d’Israel, etcètera, ha pogut presentar el seu certificat
veterinari. A Catalunya, la persona que té deu animals,
que té uns coloms, que té un grup de gallines, que té un
grup de faisans, el nucli zoològic, el primer que et de-
manen és un projecte urbanístic de la zona, una llicèn-
cia d’activitats, i aquesta persona no pot fer, per exem-
ple, la guia sanitària per transportar-lo de Valls a Tarra-
gona; si el para la Guàrdia Civil o el para algú, no el pot
portar; i no pot fer la guia sanitària que les reglamen-
tacions europees obliguen. En això, què passa? Que
tothom..., a més, la pressió que es té sobre aquests ani-
mals, que els compres o que et vénen anellats, que es-
tan criats en captivitat i que agafen, la pressió que hi ha
de les autoritats sobre la requisició fa que ningú es
vulgui associar o que tothom actuï clandestinament, en
tots aquests conceptes que fem d’anellament. Vull dir,
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aquí tenim un greu problema a resoldre que moltes al-
tres lleis de comunitats autònomes, de Canàries, de
Madrid, han resolt, que les han fet després, i que nosal-
tres no el tenim resolt. Llavors, aquest és també un punt
important a resoldre en aquest aspecte.

A la Llei de protecció dels animals, nosaltres crec que
és el lloc on s’ha d’estudiar. Necessitem que tingui ca-
buda –a més, després, els meus companys, que estan
més en l’aspecte científic...– el paper del criador en el
següent –el conveni de Washington últimament ho ha
reconegut. Hi ha un paper que Estats Units està aplicant
ara moltíssim, és que s’acabarà..., la millor forma de
conservar una espècie –i ells han dit el canari, jo en
diria moltes...– és que les organitzacions que col·laborin
amb les administracions puguin disposar d’uns ani-
mals..., per exemple, el programa dels Estats Units,
estan els guacamais, saben segur que s’acabarà el trà-
fic de guacamais quan els mils de parelles que hi ha –i
ara es crien lloros als Estats Units i a Europa, ja, tam-
bé–, en el moment que pugui subministrar que hi hagi
unes persones amb tots els coneixements, com ara s’es-
tan tenint en alimentació i es poden criar lloros, guaca-
mais amb tota la facilitat, tothom pot tenir regulat, le-
galitzat un animal de companyia, sempre amb finalitat
de tornar-lo a reproduir, i evitarem tot aquest contraban
o tota aquesta cosa que hi ha d’espècies que no ho per-
meten.

Jo us posaria un exemple que potser coneixeríeu tots,
per exemple, una cadernera. La Llei aquesta permet,
per motius nostres, permet agafar caderneres per qües-
tions de cant i tal, i en canvi no permet –i han de dei-
xar anar, cosa que es moren– agafar femelles. Cada
anys es permeten agafar –això el Lluís Colom us podria
dir més– per exemple, 40.000 mascles, dient una quan-
titat. Provoquem un desequilibri a la natura, perquè són
animals que crien i van en parella; les femelles, o les
han de tornar o no es poden agafar, que no interessen a
ningú. I si tens una femella o agafes una cadernera, hi
ha tota una sèrie de sancions, quan allò fàcil en qualse-
vol mentalitat europea és que es pugui tenir una pare-
lla de caderneres, que aquestes caderneres es puguin
criar entre elles, que després, si algú vol tenir una ca-
dernera per motius històrics, perquè li agrada, perquè
la seva àvia a casa la pugui tenir, estigui anellada tal
com manen totes les legislacions, hagi nascut en capti-
vitat, això fóra en el temps una gran tranquil·litat per a
la cadernera que hi pot haver per aquests parcs d’aquí,
perquè no tindrà mai cap depredador, perquè no inte-
ressaran a ningú; el que en vulgui tenir, tindrà un ani-
mal més mans. Això es pot extrapolar a totes les espè-
cies silvestres, i aquest és el paper real que estan fent els
criadors, tots aquests a mils a tota Europa.

Nosaltres hem intentat, durant aquest temps..., el fet
que hàgim acabat aquí, és a l’Administració d’aquí de
Catalunya, amb la qual sempre hem col·laborat i hem
estat presents, però ara el conseller, ara ho agafem, ara
presentem els projectes, per exemple..., els estàndards
catalans que agafen, els hem presentat tres vegades; ara
–un canvi– s’han perdut; veus una manca de...; ara han
canviat aquell quan seria una cosa que nosaltres neces-
sitaríem que el propi país, aquests estàndards que ja
estan aprovats a Europa, els regulés com a estàndards

propis, de la gallina i tal. Vam presentar fa més d’un
any també un projecte a Medi Natural de col·laboració,
una proposta d’això de la renovació de l’annex dels
animals que es va fer, una proposta per provar tota
aquesta cria d’espècies silvestres i treballar en alguns
projectes que hi havia, una proposta d’aquests animals
que ells a vegades no saben on col·locar, que requisen
per mantenir-los. Hi ha tot un conjunt, i la veritat és que
per aquests motius de l’Administració que no poden,
que la llei és la llei que tenim, s’han trobat sempre
matats. I no hem pogut avançar en res.

Després també hem tingut una manca amb tots aquests
projectes que després s’han portat, que hem fet, una
manca de col·laboració econòmica, normalment nosal-
tres..., l’Administració, per muntar una exposició com
aquesta que hem fet ara a Tarragona, una internacional
amb catorze països, 6.000 animals, tota una infraes-
tructura, has d’anar venent..., perquè rebem de 50 a
150.000 pessetes per haver fet tot això, el màxim que
ens han donat són 150.000 pessetes. No es tracta, per-
què som conscients que els cèntims no ho fan tot, no
demanem els 6 milions que donen per fer una exposi-
ció a Talavera o els 7, perquè a vegades també es llen-
ça. Però és que per tots aquests projectes de conserva-
ció, de crear els campionats de Catalunya, de redactar
els estàndards, de recercar en qualsevol lloc del món les
races nostres, de fer estudis de selecció, de recuperar
espècies, en el món les organitzacions tampoc hem tin-
gut el que considero que fóra un mínim decent d’aju-
da, perquè has d’anar a treure 20.000 d’aquí, 30.000
d’allà, anunciets de totes les cases, agafant... Ens tro-
bem en aquesta situació i aquest és el punt, diguem-ne,
important que hi ha.

En resum, fóra que la Llei de protecció dels animals de
Catalunya s’ha de modernitzar. I es va fer una llei en el
seu moment important, per sortir, però que ha de com-
prendre que no només hi ha gossos i gats a la societat
actual, que els animals de companyia ho són tots els
animals que legalment es poden criar i es poden tenir,
que ha d’haver una regulació que sigui, com en tots els
països europeus, tangible a aquesta persona, com pot
ser qualsevol de nosaltres que, en un moment donat, a
la seva casa, al seu lloc, vol que..., a més, com a punt
fonamental per als nens i per als joves, vol tenir o un
galliner o vol tenir una parella d’ànecs exòtics o vol
treballar a tenir uns lloros, hem de tenir una regulació
perquè aquesta persona no hagi d’anar més amagada i
sempre amb el perill..., i que si té el lloro no el pot treu-
re perquè no sap si l’ha comprat bé, no el pot treure al
balcó, perquè si l’hi senten l’hi agafen, que no pot
apuntar-se a cap revista, perquè si veuen el nom apun-
tat hi anirà una inspecció i l’hi prendran. I hem d’obrir
el camí a tot el que es pot fer a través d’aquí, de Cata-
lunya, com a pioners que podem ser, a les organitzaci-
ons ben estructurades de criadors perquè facin un pa-
per de conservació i de millora, tant d’espècies silves-
tres com de races. Aquest fóra el punt fonamental que
crec que després amb preguntes que ens pugueu fer i
alguna cosa que han agafat..., nosaltres estem oberts a
col·laborar i a participar, i a més perquè..., amb el recol-
zament que portem dotze anys de treball a l’ombra, a
les fosques, consecutiu, partint de zero i donant uns
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resultats que ara necessitem que les legislacions actu-
als s’adaptin.

Hi ha un punt –ja com a últim–: últimament el Tribu-
nal de Luxemburg ha dictat una sentència que ens obli-
ga a nosaltres, si volem agafar..., cosa que no hem fet
mai, a enfrontar-nos a l’Administració, on reconeix les
espècies silvestres, el cas Vergy, reconeix que un animal
criat en captivitat perd la seva condició de silvestre,
passant a ser un animal domèstic, i que els països tenen
l’obligació de vetllar per la conservació de la seva fauna
i han de propiciar la cria, que hi hagi uns nuclis com a
reservatori d’aquests animals. A nosaltres, això ens
obligaria a presentar recursos, a anar per la via judici-
al, a demanar col·laboracions exteriors a les associaci-
ons alemanyes o belgues... Però, vull dir, és un tema
que tampoc..., a més, ni tenim els recursos per gastar en
advocats ni en agafar..., sinó que preferim que puguem
adaptar-nos a les legislacions actuals i que el nostre
paper dintre d’aquest proteccionisme sigui vàlid i val-
gui tant per conservar l’oca de l’Empordà com per criar
unes caderneres, com per criar una cerceta pardilla, o
criar una cosa... Vull dir que dintre d’una regulació que
ja està establerta, mundial, puguem fer això. Aquest
fóra el tema important que ens ha portat aquí a conèi-
xer, a explicar aquesta cosa a nosaltres i que ara pu-
guem parlar d’una forma més concreta davant de les
problemàtiques, del que hàgiu vist vosaltres que és el
tema.

Res més.

El president

Moltes gràcies, senyor Ramon Amenós. Iniciaríem ara
el torn de preguntes, si és que es creu convenient, per
part dels grups parlamentaris. En primer lloc, pel Grup
Mixt, té la paraula el diputat Benet Tugues.

El Sr. Tugues i Boliart

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, perto-
ca agrair al senyor Lluís Colom, al senyor Amadeu
Francesch i al senyor Ramon Amenós les explicacions
que ens han donat sobre un tema que, almenys per a mi,
i tinc la sensació que per a molts de les diputades i di-
putats d’aquesta Comissió, era molt desconegut. Jo
prenc nota de les recomanacions, de les peticions que
feia el senyor Ramon Amenós pel que fa referència a la
revisió, a la necessitat de revisar la Llei de protecció
dels animals per tal de donar cabuda a les aspiracions,
no només dels criadors, sinó també de les mateixes es-
pècies, potser no domèstiques, però sí domesticables.

Si em permeten la ironia, ens hem quedat una mica...,
jo almenys, mig deprimit en considerar que el nostre fet
diferencial pel que fa a les aus i a l’aviram finalment
sigui estret de pit i no tingui possibilitats, doncs, de ser
comercialitzat. I per tant, la pregunta anirà una mica per
aquí; és a dir, algú pot pensar que ara jo tinc la neces-
sitat de preguntar que ens expliquin més clarament això
dels coloms de vol català, però no ho faré. Jo el que els
preguntaré és: d’aquestes espècies catalanes, d’aques-
tes gallines o pollastres del Penedès, de l’Empordà o
del Prat, què cal millorar? Què cal fer perquè puguin
competir des d’un punt de vista de la qualitat i des d’un

punt de vista de la quantitat? És a dir, si tenen poc pit
i ja no s’hi pot fer res més i, per tant, resulta poc com-
petitiu davant d’aquest pollastre híbrid que ens ve per
tot arreu, si almenys des d’un punt de vista de la qua-
litat és competitiu o no es competitiu.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per respondre té la pa-
raula el senyor Amadeu Francesch.

El Sr. Amadeu Francesch i Vidal

Jo, abans de respondre, vull tornar a incidir. El fet que
conservem les races autòctones no ha de ser perquè els
trobem en aquest moment una raó productiva. Hem
adornat el programa de fer més rendibles algunes po-
blacions per garantir una mica més la seva conservació.
Donant números concrets, no he tingut temps d’expli-
car quines varietats hi ha, etcètera; ha quedat molta in-
formació per donar, però centrem-nos només ara en
una de les tres races, centrem-nos en la raça de gallines
del Penedès. La raça de gallines del Penedès té en
aquests moments quatre varietats –tampoc tècnicament
no puc profunditzar amb les raons de per què n’hi ha
quatre i no n’hi ha tres, o no només n’hi ha una–, n’hi
ha quatre. La que s’ha promocionat, la que s’ha millo-
rat i la que s’està fent servir en producció, en una pro-
ducció..., coneixem quin tipus de producció és, una
producció que té un mercat petit, una producció de
qualitat, és la negra. El fet que s’hagi fet això, només fa
que mil reproductores de la penedesenca negra siguin
vives en aquests moments, mentre que potser només
vuitanta de la penedesenca perdiuada són vives. O si-
gui, volia incidir amb això.

Ara, què s’ha de fer perquè siguin rendibles? Em sem-
bla que no anem a buscar que siguin rendibles..., no que
no siguin rendibles, sinó que siguin competitius. Anar-
se a plantejar ara fer un pollastre a partir de les races
autòctones que sigui competitiu amb el broiler de les
multinacionals, no ens ho hem de plantejar; ens hem de
plantejar modestament i simplement que hi havia anti-
gament uns productes que encara segueixen sent bons,
que eren uns productes de qualitat i que han pogut fer
una mica més rendibles les nostres races per a fer-los,
que s’estan utilitzant i que això col·labora en la seva
conservació. Però insisteixo: la conservació avui per
avui d’aquestes races no ha de ser només si ens donen
un foie o si ens donen un pit més gros, sinó perquè són
un legat dels nostres avantpassats, per una banda. Quina
producció ens donen les runes d’Empúries? Quina pro-
ducció ens dóna l’aqüeducte de Segòvia? No ens en
dóna cap, ens dóna la satisfacció de tenir-ho, ens dóna
un patrimoni, una diversitat i una cultura. Això, per una
banda.

Per l’altra, hi ha un bagatge genètic que potser en
aquests moments, a nivell tècnic i a nivell científic, no
som encara prou capaços d’haver-lo descobert o de fer-
lo servir, però que hi pot ser. I hem de vetllar perquè les
generacions futures puguin tenir aquestes possibilitats
de fer-lo servir. I a la millor només agafant un bocinet
d’aquell ADN i posant-lo en un d’aquests grans
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broilers que tenen un gran pit, li resolen un problema
d’una malaltia i seguim tenint un bon pit gràcies a
–havent resolt un problema a aquella població– un gen
que ha sortit del Penedès. Vull dir que no plantegem
–hi insisteixo– la conservació i la producció; separem
aquests dos conceptes. Conservació és conservació. Si
del que conservem econòmicament en podem treure
alguna cosa ja, millor, i bé, de moment estem omplint
alguns plats d’una carn saborosa, d’una carn de quali-
tat que, si no s’haguessin recuperat aquestes races, els
consumidors i els que els agrada encara gaudir d’aquest
producte, no ho podrien fer. Però insisteixo: separem la
producció de la conservació, encara que estiguem dins
de l’agricultura, i l’agricultura sempre és producció a la
llarga. No sé si he estat prou clar.

El president

Moltes gràcies, senyor Francesch. Per repreguntar té la
paraula, si així ho desitja, el senyor Benet Tugues. No
és el cas. Doncs, correspon ara al Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana; per fer-ho, té la paraula el
diputat Joan Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, agrair la comparei-
xença, però també molt especialment les explicacions
tan exhaustives i documentades pròpies, diria jo, de la
solvència tant professional com acadèmica i científica
de tots tres compareixents, tant el senyor Colom, com
el senyor Francesch i el senyor Amenós. Jo no sé si una
compareixença d’aquestes característiques té cap pre-
cedent en aquesta cambra. Em fa l’efecte que no, i per
tant, per aquest sol motiu em fa l’efecte que ja ens hau-
ríem de congratular i felicitar i, per tant, espero amb
fruïció poder llegir la transcripció del conjunt de la
compareixença, i a partir d’aquí, que el conjunt de
grups de la cambra puguin desenvolupar i desplegar un
conjunt d’iniciatives parlamentàries en benefici, en
qualsevol cas, d’allò que vostès defensen.

Dit això i per formular alguna qüestió sobre les moltes
qüestions que vostès han plantejat, a mi m’ha cridat
l’atenció una reflexió –em sembla que l’ha fet el senyor
Amadeu Francesch– sobre la dificultat..., i ho deia
col·loquialment: «No sabem on anar a trobar determi-
nades espècies.» Citava el cas de l’indiot bronzejat de
l’Empordà, l’ànec mut, l’oca de l’Empordà, que estan
en situació crítica, molt precària i si no pràcticament en
vies d’extinció, però no m’ha semblat o no he pogut o
no he sabut entendre si eren raons estrictament biolò-
giques les que portaven a aquesta situació tan delicada
i tan precària, o, vinculant-ho amb una reflexió feta pel
senyor Amenós, es tracta d’un problema derivat, en
part, de la manca de suport econòmic de la pròpia Ad-
ministració, de manca de sensibilitat de la pròpia Admi-
nistració en aquest sentit. I per tant, si aquest retard en
la preservació de la puresa genètica de determinades
races autòctones o pròpies del nostre país no ha tingut
la sensibilitat suficient per part de l’Administració, per
part, en aquest cas, del Departament d’Agricultura. I si
tal com em sembla que s’ha dit, també, pel mateix se-

nyor Francesch, aquest reconeixement oficial que vos-
tès postulen, demanen, de determinats estàndards de les
nostres races autòctones, tampoc no ha tingut recepti-
vitat, senzillament, perquè el Govern no té cap volun-
tat política en aquest sentit. M’agradaria, en tot cas,
precisar o plantejar aquesta qüestió concreta.

I la segona pregunta seria vinculada al marc legal que
hi ha vigent a Catalunya. Aquí han sortit propostes ben
diverses, com la necessitat de regular oficialment els
programes de conservació de races. M’ha semblat en-
tendre que no hi ha cap marc de referència des d’un
punt de vista estrictament legal. I de la mateixa mane-
ra que s’ha citat la necessitat d’abordar la reforma de la
Llei de protecció d’animals per estendre la considera-
ció d’animal domèstic més enllà d’allò que comuna-
ment s’entén, el gos, el gat, i per tant, per tal d’estimular
o promocionar la tinença d’animals com a garantia de
supervivència, també, d’aquestes races. Per tant, la pre-
gunta en aquest segon aspecte és, vostès estan en dis-
posició de plantejar una reforma del marc legal? Vos-
tès tenen en aquests moments alguna proposta concre-
ta? L’han traslladada ja a les institucions?

M’agradaria, en tot cas, saber exactament la seva opi-
nió sobre aquestes.

El president

Moltes gràcies, senyor Ridao. Per respondre, en aquest
cas, té la paraula el senyor Amadeu Francesch.

El Sr. Amadeu Francesch i Vidal

La pregunta em sembla que anava enfocada cap a si hi
ha una falta de sensibilitat. Jo diria que una falta de
sensibilitat, no. Afortunadament, hem de començar di-
ent que és un tema que està de moda, que tothom ja
s’està adonant que és necessari; el que jo li diria que
falta de sensibilitat, no, però que potser el que s’està
fent o el que s’ha fet és encara insuficient, i s’hauria de
reforçar més. Per una banda, s’hauria d’anar pensant en
la constitució –no sé com dir-ho– d’uns centres o
d’unes fundacions especialitzades només en la conser-
vació d’animals domèstics, i que aquesta punta de la
piràmide, aquest centre, aquesta fundació on hi hauria
representants de les diferents espècies, on hi hauria
l’elit, no deixaria d’estar vinculat amb un altre esglaó
d’associacions i agrupacions de criadors que tenen el
goig de criar i de tenir-los, que els assessorarien i al
mateix temps permetria una ampliació de les poblaci-
ons.

Resumint, jo diria que no falta de sensibilitat; s’han fet
coses. Evidentment, tenim unes gallines presents que si
no hi hagués hagut sensibilitat no hi serien, però tam-
bé em qüestiono si això és suficient, si els que ara es-
tem mantenint aquestes gallines demà ens volguéssim
dedicar a una altra activitat, què passaria amb tot això.
No hi ha prou ajuda de base, no hi ha prou seguretat,
vaja. No diria jo que no hi ha suficient sensibilitat, sinó
que s’hauria de fer més, cal fer més.

El president

Gràcies al senyor Amadeu Francesch per la seva expo-
sició. Vol tornar a repreguntar?
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El Sr. Ridao i Martín

No, senyor president. En tot cas, hi havia una segona
part de la meva intervenció relativa a la necessitat
d’abordar la reforma legal a partir d’algunes reflexions
que ha fet el senyor Amenós, concretament. Però, en tot
cas, només ho deixo aquí, no volia pròpiament repre-
guntar.

El president

Gràcies. Té la paraula el senyor Colom.

El Sr. Lluís Colom i Guarch

Gràcies, senyor president. Segons he entès aquesta se-
gona pregunta: en què faria falta modificar la legislació
de la Llei de protecció dels animals. En principi, aques-
ta Llei és una llei que contempla dues facetes diferents.
Una, qüestions de tractament «humanitari» –podríem
dir, entre cometes– dels animals que es mantenen en
captivitat, els animals domèstics; i d’altra banda, una
altra faceta, que és de protecció de les espècies silves-
tres enfront de tota una sèrie d’agressions que puguin
sofrir per l’activitat humana.

Referit a aquest segon àmbit, diríem que la Llei en
aquests moments protegeix de forma absurda animals
que no haurien d’estar protegits, com és el cas que ex-
plicava el senyor Amenós, del cigne blanc. El cigne
blanc o cigne mut és un animal d’origen salvatge, és
una espècie silvestre que viu en llibertat a Europa, que
a Catalunya és molt rar, però és molt rar no perquè es-
tigui en perill d’extinció sinó perquè l’hàbitat i la lati-
tud de Catalunya no són adequats per a aquesta espècie
que únicament ens visita en determinats hiverns molt
freds. Però paral·lelament a aquesta espècie silvestre hi
ha un altre cigne blanc molt similar, que és un animal
absolutament domèstic que es cria en granges per a
carn i sobretot per la ploma de la qual es fan els famo-
sos edredons nòrdics que ara estan tan de moda. Lla-
vors, resulta que la legislació catalana, com que només
considera com a animals domèstics el gos i el gat i no
té una visió real de què és un animal domèstic –un ani-
mal domèstic és tot aquell animal que es cria en capti-
vitat i que es té en captivitat, segons el diccionari o se-
gons la resolució del Tribunal de Luxemburg–, resulta
que, si un criador compra un d’aquests cignes que es-
taven dedicats a formar part d’un edredó o d’un deter-
minat tipus de carn i el manté a casa seva, està come-
tent una irregularitat, donat que la Llei de protecció dels
animals no li permet la tinença d’aquest animal.

Llavors això, lògicament –igual com passa amb aquest
cigne passa amb moltes espècies diferents–, fa que les
associacions de criadors d’ocells a Catalunya es vegin
minvades i que no puguin tenir totes aquelles espècies
típiques de la nostra fauna, amb la qual cosa es crea la
paradoxa que avui dia aquest sector s’està abocant a
tenir tota una sèrie d’espècies exòtiques, com poden ser
espècies sud-americanes, australianes, africanes,
etcètera, perquè aquí la Llei de protecció dels animals
no pot incidir, i en canvi, es veuen que no poden tenir
tota una sèrie d’espècies que són típiques d’aquí. Quan
en realitat tenir espècies exòtiques sempre fa córrer un
risc més gran que tenir espècies pròpies del país, per-

què en un moment donat les espècies pròpies del país
constituirien, per començar, un reservori genètic que en
un moment donat podrien servir per a qualsevol projec-
te, com ja s’han donat molts casos i molts exemples;
podria servir perquè no es capturessin aquests animals
salvatges d’aquestes espècies –el cas de la cadernera,
per exemple. Catalunya té un contenciós per part de
tota una sèrie d’organitzacions, d’ONG de protecció a
la natura, perquè encara s’estan permetent les captures
d’animals silvestres que a la resta d’Europa estan pro-
tegits, i per donar uns números, l’any passat es van
emetre permisos per a capturar 4 milions de petits
fringíl·lids que a la resta d’Europa estan protegits. En
canvi, els criadors no poden tenir parelles d’aquests
fringíl·lids criades, nascudes en captivitat i criades en
captivitat, perquè la Llei no ho permet, la Llei de pro-
tecció dels animals no ho permet.

De manera que es crea la paradoxa que mentre a la res-
ta d’Europa, per exemple, la cadernera salvatge està
protegida i no es pot capturar, i en canvi, tots els cria-
dors poden tenir caderneres, que són animals nascuts
en captivitat que van reglamentats, regulats, anellats i
els poden criar, i a més a més, fan un reservori d’aques-
ta espècie salvatge, i mai que passés res amb les pobla-
cions de caderneres es podria tornar a reconstituir a
partir d’aquesta població en captivitat, a Catalunya ens
trobem amb la situació totalment contrària. O sigui, els
criadors no poden tenir ni reproduir caderneres donat
que la Llei no permet que tinguin femelles ni que pu-
guin criar, i en canvi s’estan donant permisos per cap-
turar 4 milions d’ocells al cap de l’any. És a dir, hi ha
tota una sèrie d’incongruències d’aquest tipus que cal-
dria fer una revisió en profunditat de conceptes.

Per començar, jo crec que el problema bàsic de la Llei
de protecció els animals és que té un error de partida,
que és el concepte que fa la diferència entre animal
domèstic o animal de companyia i animal salvatge. I a
partir d’aquí, si s’arreglés aquest concepte, segurament,
moltes coses ja quedarien arreglades pel seu propi peu.
Després també fa un llistat d’espècies a protegir. Aquest
llistat d’espècies a protegir també s’hauria de revisar,
perquè en aquests moments hi ha dintre del llistat una
sèrie d’espècies que no requereixen absolutament cap
tipus de protecció, perquè són animals que les poblaci-
ons estan bé, que algunes d’elles ni tan sols són autòc-
tones d’aquí, com és el cas de la tórtora turca, que és
una espècie que ve de l’Europa de l’est i que està en
expansió per tota Europa, donada la manca de depreda-
dors naturals que s’han perdut, i que està cada cop
envaint més territoris, i que Catalunya és un dels terri-
toris que ha estat envaït per aquest animal i que n’hi ha
molts, i en canvi està protegit. I en protegir aquests
animals que no necessiten aquesta protecció l’únic que
fa és anar en contra dels que realment sí que la neces-
siten, perquè entren dintre del mateix sac un trencalòs,
dels quals a Catalunya només en queden molt poques
parelles, amb un animal com pugui ser una tórtora tur-
ca, que està present a tots els parcs, a tots els carrers de
la ciutat, que hi ha al carrer Balmes, a la via Augusta,
al parc de la Ciutadella, al Putxet, a cinquanta mil llocs,
i que, a més a més, és un animal que està en expansió,
que cada cop n’hi ha més i que a Catalunya fa cosa de
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quinze anys que va arribar venint de l’Europa de l’est
a través de França, etcètera.

No sé si amb això he contestat una mica.

El president

Gràcies, senyor Lluís Colom, per aquestes interessants
i extenses consideracions, i si el senyor Ridao no vol
repreguntar, donaríem la paraula al Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds. Té la paraula el
senyor Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. També, en nom del nostre
Grup, agrair la presència i les explicacions dels tres
compareixents. I en tot cas, només lamentar aquest fra-
càs tecnològic que ens ha impedit poder comprendre
potser millor quines són les nostres races, quines són
les estratègies en el sentit de la conservació i preserva-
ció d’algunes espècies. Com pot veure, com hauran
pogut comprovar, aquí seguim basant-nos en l’ús de la
paraula, com fa dos segles, i a les noves tecnologies,
que ja no són tan noves, encara no hi estem adaptats.

A part d’això, que és constatar una realitat, jo..., hi ha
algunes coses que volia preguntar que ja s’han respost
en aquestes últimes intervencions; només faria referèn-
cia a un parell de qüestions. M’ha preocupat el tema
d’aquesta situació crítica de les races de gallines autòc-
tones, fins i tot de l’oca empordanesa, que parla de molt
crítica, i també s’ha comentat una mica en aquesta úl-
tima resposta. Però a part del tema de la possibilitat de
fer algun centre de conservació, que hauria d’estar molt
en relació en la pròpia tasca de l’IRTA com a institut de
recerca i tecnologia, crec que m’agradaria que se’m
precisés una mica més quin és el problema, no sols de
crear el centre aquest, sinó si és un problema pressupos-
tari, si és un problema de sensibilitat, si és un proble-
ma d’atenció. I que me’l lligués, també, amb una altra
qüestió que serien les perspectives de desenvolupament
de la producció des d’un punt de vista de canvis en els
gustos culinaris. Hem dit que la producció industrial de
pollastre homogeneïzat ens ha permès tenir carn barat
a l’abast de tothom, però no en un nivell massiu, però
sí en un nivell més de qualitat, moltes vegades s’agra-
eix tenir un pollastre que tingui gust, d’aquests que
estan criats d’una manera més o menys artesanal. Lla-
vors, aquestes perspectives de gustos gastronòmics, de
recuperació de produccions artesanals s’estan intro-
duint o s’està valorant això com una possibilitat, tam-
bé, d’ajudar a mantenir, al mateix temps, aquesta tasca
de conservació i que, en tot cas, introduís una mica més
això.

I la col·laboració que han trobat d’ajuntaments com el
del Prat de Llobregat en el tema de la conservació de la
raça Prat, existeix per alguna altra administració de
caràcter local que pugui fer, pugui també ajudar en
aquesta tasca de conservació? També m’agradaria que
m’ampliés una mica aquest aspecte.

Per altra banda, jo estaria d’acord –ja fa molts anys que
hi estic d’acord– en la modificació de la Llei de protec-
ció dels animals, potser no en els mateixos aspectes que
es planteja aquí. Jo crec que hi ha una cosa que és la

tinença i una altra cosa que és la comercialització; però
sí que estic d’acord que s’hauria de clarificar molt més
tot el que és la regulació d’aquestes espècies, de l’am-
pliació del concepte d’animals domèstics o domesti-
cats, que l’actual redactat de la Llei..., i que la Llei és
manifestament millorable, jo crec que tot ho és, però en
aquesta Llei pensar que això era la panacea, ja ho hem
demostrat en els últims anys modificant dos aspectes
puntuals.

Jo sempre, alguna vegada recordo la intervenció del
portaveu de Convergència, la primera vegada que vam
plantejar la modificació de la Llei, que vam estar en un
tris –van estar els que van elaborar la Llei; jo en aquest
moment no era diputat encara– de declarar la protecció
de l’ornit, i l’ornit, suposo que ningú sap què és, i ell
mateix aclaria... Va preguntar un, diu: «Quina és aques-
ta espècie?», i com no ho sabia ningú al final van deduir
que ornit volia dir l’abreviatura que al diccionari sortia
de la paraula «ornitologia», però algú havia escrit això
i per poc declaren protegit l’ornit. És una realitat que la
conta el senyor Jaume Camps, que avui no està en
aquesta Comissió perquè deu estar en alguna altra, però
que demostra que la Llei no sempre té en compte tots
els matisos de la realitat. Aquest és un dels elements
que cal regular; crec que n’hi ha d’altres, no vull entrar
en consideracions sobre captures, caces de fringíl·lids i
alguns conceptes que crec que no són massa reals que
s’han dit. Simplement, vull fer constar que estic
d’acord amb aquesta necessitat de modificar la Llei i
que valdria la pena que en aquest any proper es pogués
plantejar una ponència conjunta amb la col·laboració de
la gent que coneixen la realitat de les espècies protegi-
des per fer una millora substancial i intentar fer-la com-
pleta d’aquesta Llei, que era necessària en el seu mo-
ment, però que avui també és necessària la seva modi-
ficació.

El president

Moltes gràcies, senyor Víctor Gimeno. Per respondre,
té la paraula el senyor Amadeu Francesch.

El Sr. Amadeu Francesch i Vidal

Jo no sé si recordaré totes les preguntes; no tinc l’habi-
litat d’apuntar-me-les, encara. Bé, anirem repassant.
Vejam, una de les qüestions era..., potser no l’hauria de
respondre definitivament jo, decididament jo, aquesta
pregunta, però es posava l’IRTA en aquest moment al
capdamunt d’un programa de conservació. Bé, en
aquest moment, ja he dit al començament que el fet que
hi hagi un programa de conservació de gallines a
l’IRTA va ser una cosa quasi deguda a l’atzar, que pot-
ser aquell dia un veterinari que no el va impulsar nin-
gú, sinó que li va sortir de la seva pròpia iniciativa, va
començar a recuperar aquelles gallines; una vegada
recuperades van quedar acollides. Però jo no sé si
l’IRTA hauria de tenir una funció de recuperació de
races. En aquest moment la conservació de races la te-
nim distribuïda a Catalunya d’una manera tan hetero-
gènia i tan desvinculada que ja quasi que no pot estar-
hi més. Ocasionalment, l’IRTA té les gallines, a la Fa-
cultat de Veterinària de Barcelona hi ha un programa
que s’encarrega del ruc en un departament, i en un al-
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tre departament de la vaca pirenaica. Però tot això no
ho acabem de veure englobat dins d’un mateix paquet.

A mi em sembla que l’IRTA –i ja que hi estic dins– és
un institut de recerca que potser en algun moment aga-
faria algunes d’aquestes races per descobrir si tenen
unes determinades característiques interessants, però
no sé si és la seva funció la de conservar-les. O hi hauria
d’haver, diguem-ne, un zoològic domèstic que fes
aquesta funció, al marge –insisteixo– que un dia els
tècnics de l’IRTA diguessin: «Doncs, agafem mostres
d’aquesta, d’aquesta i d’aquesta altra raça i volem anar
a fer aquestes comprovacions», perquè això és recerca,
però no sé si és una labor de conservació la que s’hau-
ria de fer.

Llavors, una altra de les preguntes anava referida a si
havíem detectat una gran ajuda en les col·laboracions de
l‘Ajuntament del Prat. Evidentment, sí. Ara, l’Ajunta-
ment del Prat jo l’haig de situar a l’esglaó que va per
sota de la punta de la piràmide, que és el lloc allà on
està. En relació al Prat, el que hi ha a la punta de la pi-
ràmide en aquest moment és encara l’IRTA, i que està
fent aquestes funcions d’assessorament a l’Associació
de Criadors, de subministrament de productors selectes,
etcètera. Però l’Associació del Prat és un conjunt de
persones que avui hi és però que demà potser se n’han
cansat tots i l’Ajuntament, el pobre, pot fer el que
vulgui, però a la millor no ho pot remuntar. Hi ha d’ha-
ver al capdamunt un lloc on es garanteixi encara aque-
lla conservació. Els de sota, evidentment, són col·la-
boradors, molt bons col·laboradors, gràcies que els tin-
guem, i el mateix puc dir pel que fa referència a l’acti-
vitat que s’ha començat a Vilafranca del Penedès, per
exemple. Ara, això ho han d’entendre com s’ha plante-
jat, com una ajuda, però no com una solució. Hi ha
d’haver aquest centre de conservació on jo crec que hi
haurien d’estar englobades d’una manera o altra totes
les espècies, hauria d’existir.

En acabat, hi havia una altra pregunta que anava refe-
rida a les tendències de mercat. La tendència de mercat
cap als productes naturals, cap als productes artesans i
els productes de qualitat, no la puc ara traduir amb una
pendent d’una recta, però és quelcom que té una pen-
dent positiva, significativa i interessant. Llavors, sí, a
aquesta raça se li veu un futur cap a cobrir un buit dins
d’aquest món que encara que es faci gran seguirà sent
petit, però que sí que serà una ajuda, i potser a l’oca de
l’Empordà se li voldria buscar un aspecte productiu d’un
foie de qualitat, també, si anéssim a parlar de producció.

I no sé si hi havia alguna cosa més. Almenys amb el
que...

El president

Moltes gràcies, senyor Francesch. El senyor Gimeno té
la paraula. (Pausa.) D’acord, no fa ús del seu torn de
repregunta. Correspon ara al Grup Parlamentari Popu-
lar; per fer la seva intervenció té la paraula el diputat
Josep Maria Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair al se-
nyor Colom, al senyor Francesch i al senyor Amenós

les seves explicacions, la seva presència avui en aquesta
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. I fer-los
alguna pregunta, fer algun comentari respecte de les
seves explicacions; algunes també han estat contesta-
des, que han formulat d’altres diputats que m’han pre-
cedit. La primera aniria una mica lligada amb el tema
de l’IRTA i el tema del Mas Bover. Jo crec que cal en-
coratjar-los perquè segueixin treballant en la tasca que
estan fent, no solament en aquest aspecte que avui es-
tem comentant, sinó en d’altres, i crec que és important.

Vostè acaba de dir, diu: «Potser és una mica a l’atzar»
–diu– «que s’hagi estat fent alguns temes de protecció
o de recerca o d’investigació al voltant de temes de ra-
ces autòctones.» És a dir, la qüestió, la pregunta o el
comentari que li voldria fer és el següent: és a dir, creu
que el Govern de la Generalitat, a través d’un mecanis-
me com pot ser l’IRTA, és qui hauria d’instrumentar tot
el que és un programa o diferents programes –que
abans vostès n’han fet referència– que estan molt dis-
seminats pel territori, que fins i tot hi havia ajuntaments
com el del Prat; ara també ha fet referència a ajunta-
ments com el de Vilafranca, si malament no recordo;
també han fet referències a algunes associacions, fins i
tot de les terres de Lleida, com és Alcarràs. Dins de les
seves explicacions, creuen que és l’IRTA o podria ser
l’IRTA el mecanisme adient per portar i tirar endavant
aquests programes i vehicular tota la temàtica que avui
ens han estat exposant, no solament pel que fa referèn-
cia a la recerca i a alguns temes, com vostès han parlat
de temes genètics, o de les possibilitats de temes genè-
tics futurs que poden aportar, i també del mateix llegat
cultural, que n’han fet també referència, sinó també
d’aquells aspectes –que abans preguntava l’il·lustre di-
putat senyor Ridao–, dels temes del marc legal i del
marc normatiu, si podria ser a través, també, del que és
l’IRTA?

Ho dic perquè vostès han fet una exposició on han fi-
cat damunt de la taula la problemàtica que hi ha en
aquest moment. Han ficat una problemàtica, fins i tot,
parlant d’algunes races que serien difícils de trobar,
però que no pot ser impossible de trobar-les, i que des
de diferents associacions o anant una mica per lliure
–si se’m permet l’expressió–, sense que hi hagi algú
que vehiculi tot aquest entramat, seria difícil de poder
arribar a consolidar una sèrie de projectes com els que
vostès han apuntat avui aquí, i de problemàtiques com
han apuntat no solament de caire econòmic, que sens
dubte el que és en fires o el que és en recerca de ben
segur tenen aquesta problemàtica, sinó també el que és
en el tema d’inclusió de races dins del DOGC, etcètera.
La pregunta, molt en concret, és si a través de l’IRTA
podria ser un centre o podria ser el lloc on vehicular tot
el que seria el futur quant a la recerca, quant a la pro-
tecció de races autòctones.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Fabregat. El senyor Amadeu
Francesch té la paraula.
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El Sr. Amadeu Francesch i Vidal

Jo insisteixo: l’IRTA té unes funcions de recerca i de
desenvolupament agroalimentari. Potser no sé massa bé
si ha de tenir unes funcions de conservació. Ara perquè
té les gallines, però anem a suposar que li anem a po-
sar un programa de vacum, de conservació de vacum.
A mi em sembla que s’hauria de pensar a organitzar-ho
d’una altra manera, a través d’una altra fundació o
d’una altra institució. I sí que amb això no s’hi ha fet
absolutament res. Potser no s’ha pensat gens aquest
tema perquè de moment està resolt. La Facultat de Ve-
terinària atén unes poblacions de rucs, en tenen un aquí,
un allà, hi ha un professor que més o menys les contro-
la, sap on estan; n’hi ha un altre que sap quina pobla-
ció de pirenaica tenim; n’hi ha un altre que sap més o
menys on hi ha algun gos d’atura; jo sé en quina situ-
ació estan les gallines..., però no veiem, tampoc, pel
darrere nostre ningú que pugi, no s’acaba de facilitar
que tinguem algú o altre a prop perquè, si demà ens
trenquem la cama, aquesta activitat que cadascú, prime-
rament per separat, que no estem coordinats, cadascú
per separat va anant portant endavant.

Llavors, és això el que s’hauria d’anar reglamentant, i
anar intentant fondre el concepte conservació en una
sola bossa. Que això en acabat es delegués a l’IRTA i
s’arribés a un acord que ho fes l’IRTA perquè potser ja
tindria una sèrie d’elements formats per poder-ho fer
inicialment, això s’hauria de veure. Jo no ho acabo de
creure, que hagués de ser l’IRTA l’estament que hagués
de fer la conservació, sinó que s’hauria de delegar a un
altre entitat –jo en aquest moment n’estic dient funda-
ció–, on tindríem un grup d’especialistes reunits allí,
sobre un conjunt de races autòctones catalanes, i que
sabrien informar, difondre i assessorar un esglaó més
baix, que serien els usuaris, els utilitaris i col·laboradors
i que mantindrien una població més gran d’aquestes
races.

El president

Moltes gràcies, senyor Francesch. El senyor Fabregat
pot repreguntar si així ho desitja. No és el cas; doncs,
correspondrà ara al Grup Socialista de fer la seva inter-
venció. Per fer-ho té la paraula el diputat senyor Martí
Sans.

El Sr. Sans i Pairutó

Moltes gràcies, senyor president. Com han fet la resta
de grups, agrair al senyor Colom, al senyor Francesch,
al senyor Amenós la seva presència aquí per explicar-
nos un tema dels que jo els he de reconèixer que en sé
alguna cosa ara, perquè he estat escoltant atentament,
però que en sabia molt poca cosa abans que vostès vin-
guessin. La qual cosa, com a mínim, avui sortiré una
mica més instruït i segurament una mica més humil.
Però he estat molt atent, precisament per aquesta man-
cança que jo tenia de coneixement del tema, i forçosa-
ment vostès entendran que la meva intervenció..., i a
més, a nivell de conceptes que a mi m’han semblat
importants i que han marcat una mica la intervenció de
tots tres, i no pas entrant en el detall perquè, en tot cas,
la meva desconeixença tampoc em permetria entrar
amb garanties en el detall.

A mi m’ha semblat..., i ho ha dit em sembla el senyor
Colom al començament, una cosa que deia: «La col·la-
boració entre associacions de criadors i l’Administra-
ció a Catalunya i a Espanya no està en el mateix nivell
que a la resta dels països», m’ha semblat entendre això.
I a mi em sembla que aquesta afirmació ha marcat una
mica, també, el desenvolupament de les explicacions
que han anat fent posteriorment. També han parlat que
la dificultat del treball, entre altres raons, que poden ser
per qüestions econòmiques, però també que la norma-
tiva no facilita massa el treball en aquest sentit i que
convé o seria prudent o seria necessari anar a una refor-
ma d’aquesta normativa. Quan vostès diuen que orga-
nitzen unes activitats d’una certa importància i reben
una subvenció de 150.000 pessetes, això ens demostra
també que des de l’Administració s’han de fer més es-
forços, ni tan solament vull entrar en una crítica a l’Ad-
ministració perquè ha fet això, perquè tots sabem també
que l’Administració ha d’acudir a molts llocs, però la
importància de tirar endavant una tasca de preservació
que fan vostès, segur que exigeix més recursos i segur
que ha d’haver-hi més sensibilitat en aquest sentit.

Per tant, jo a vostès, el que els demanaria seria, d’una
manera allò el més breu possible, no perquè no vulgui
que s’estenguin sinó perquè entenc que potser el que
demano té massa amplitud, em diguessin, en aquests
moments a Catalunya, amb quin diferencial positiu o
negatiu estem en relació amb altres països de referèn-
cia en el tema aquest de preservació que vostès porten
a terme.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Martí Sans. El senyor Amenós
té la paraula.

El Sr. Ramon Amenós i Cos

És una qüestió que caldria potser respondre-la amb
dades, que també foren grans, però com a coneixedor
de la realitat europea, de la d’Espanya i la de Catalunya,
diria que estem..., jo he dit abans que hi havia molts
anys de diferència i torno a reincidir en el mateix. Ac-
tualment, no tot tampoc és culpa de l’Administració,
sinó que suposo que en el país tots tenim consciència
que en molts camps no hi ha hagut a nivell ciutadà prou
decisió, prou conviccions per a treballar alguns aspec-
tes. El treball que hem vingut fent aquests anys cal veu-
re que ha estat partint des de zero; abans, a la majoria
de gent que ara, amb totes aquestes activitats..., nosal-
tres hem dit: «Fem exposicions», perquè hem arribat a
la conclusió –i és el paper que ha seguit tot Europa–
que són llocs perquè nanos, perquè gent, per aglutinar,
per captar persones i els animals puguin... Perquè l’ex-
posició tampoc és el fi, però és l’objectiu principal de
la divulgació. Es considera a nivell europeu que la mi-
llor divulgació de l’estima cap als animals es fa a les
exposicions.

Aleshores, nosaltres en aquest aspecte i en tots hem
avançat molt ràpid. Hem avançat molt ràpid perquè jo
els diria que fa deu anys el concepte és un gat, és un
gos... Vull dir, avui dia els ciutadans actuals quan par-
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len d’un gos, molts el diuen pel seu nom: «Tinc un pas-
tor alemany. –Tinc un rottweiler. –Tinc un gos d’atura.»
A tot Europa, quan parles, tu no pots dir una gallina, no
t’entendria un suís si li parles d’una gallina, has de par-
lar de la Rhode Island, de la Yokohama, de la Plymouth
Rock, perquè el concepte raça, el concepte de l’animal
que tenen adaptat a les seves necessitats, a la majoria...,
en els nens. Jo, fa poc, en unes coses..., un alemany diu:
«Les joguines, en aquest país, i l’atenció als animals
dels nens..., se’n fan moltes menys que a Espanya, per-
què aquí tots els nens –en una zona de Baviera– estan
cuidant els seus cobais, el seu conill» –que és una altra
espècie, del conill no n’hem parlat, però hem introdu-
ït en aquesta Entente Europea el conill de raça, que és
de provinença mediterrània, que n’hi ha mils i de vari-
etats d’onze quilos, en petit– «els nostres fills tots tenen
l’atenció de cuidar, de veure néixer, de criar, de portar-
lo, de netejar-lo, de donar els millors aliments a un ani-
mal de companyia.»

Aleshores, aquesta sensibilitat és la que intentem im-
pulsar nosaltres, i en aquesta sensibilitat que hem avan-
çat, que ens hem donat a conèixer, és la que hem trobat
després, en no ser reconegut enllaça com alguna cosa
domèstica i que té al damunt tot un munt d’exigències
sanitàries, de control, de poder tenir-los, ens hem tro-
bat en un punt que frena aquesta expansió, perquè el
mateix aficionat, la mateixa persona que li agrada tenir
aquests animals... Perquè això que estem parlant nosal-
tres mai és en aspectes professionals, que quedi molt
clar. No hi ha cap persona d’aquest milió de criadors
d’Europa..., és més, en molts països és molt estricte que
els professionals és una cosa i la persona aficionada,
que ho té com a hobby, que ho té com a distracció, que
desenvolupa moltes vegades una labor concreta en té
una altra.

Nosaltres el que volem, de mica en mica, no és tant sols
sensibilitzar –que és un dels temes pels quals hem vin-
gut aquí– sinó també, dels ciutadans..., d’aquesta esti-
ma cap als animals. I evidentment, nosaltres, el primer
que hem de fer és potenciar les races nostres en tot.
L’Amadeu..., tenim, ja per qüestions d’aquí, nosaltres
tenim en Josep Quatrecases, que és de Mataró, també
una gran persona doctorada en tot, també al món, amb
el reconeixement sobre el tema dels coloms. Els coloms
aquí, a nivell productiu, en tot, no seran tants, però jo
els diria que els coloms, el món aquest és inimaginable
en aquests moments, i l’interès..., pensa que ara s’han
creat clubs de colom de vol català a Bremen; se n’ha
creat un a Anglaterra..., vull dir que han agafat això; hi
ha un gran club al nord de França, d’ala..., bé, no m’en
recordaré ara del nom, un club de races d’això, i estan
treballant ells millor, i d’aquí a quatre dies, que nosal-
tres. I es diuen clubs..., per exemple, aquest de Bremen
que han fet ara, el segon any o el tercer any que porten
de treball ja han presentat exemplars i coses. Te dol una
mica això, te dol una mica perquè no pots acabar de
mantenir l’organització, i en molts casos és per aques-
ta manca de col·laboració; la sensibilitat hi és, però en
les administracions, i nosaltres no venim aquí per aga-
far ni..., però sempre hem intentat, sempre, col·laborar,
això s’ha col·laborat, i sempre de bones intencions, però
quan hem dit: «Escolta, mira ja s’han agafat, publiqueu
els estàndards, perquè ho necessitem. –Sí, això ho fa-

rem, tal.» Vas convençut, passen quatre mesos i llavors
has de tornar a refer. Aquest seria...

El de membre de nuclis zoològics..., enllaçant una
mica, van presentar una proposta, llavors la resposta va
ser..., per exemple, els ajuntaments: el de Valls fent un
paper que l’Ajuntament de Valls, que ho firma l’alcal-
de, que té coneixença de l’existència d’un nucli d’ani-
mals domèstics, perquè això en un moment es va ac-
ceptar; però el de Barcelona o el del Masnou, quan li
dius del paper, et diu: «Escolti, aquí tenim una llei que
diu que hi ha d’haver un crematori d’animals, i hi ha
d’haver..., per tant vostè... A més a més, aquests ani-
mals, en aquesta finca que està en zona tal, no els po-
drà tenir.» Ostres... Marxo, mira, mai més. I tenim
molts intents –i per exemple, aquí, després us donaré
algunes revistes–, per tot Espanya, i a més els estan
aplicant totes les associacions que es creen, els hem
elaborat nosaltres, tots uns objectius de criadors d’es-
pècies silvestres, i els estan adaptant a tots els estatuts
de conservació de totes les associacions que es creen
d’Espanya; fins ara, en els últims temps s’han creat una
vintena i tots han estat..., hem elaborat els cens de de-
finicions d’això, però ens trobem que una persona vol
tenir en un lloc deu coloms per fer una varietat de coll
d’aram, i no els pot tenir perquè té por d’aquests, de
l’altre... No se li pot legalitzar ni en una masia.

A més, encara més greu per als coloms, entropessem
amb una altra cosa que és una llei, jo crec que de l’any
20, estatal, que és el dret de vol dels coloms. Els coloms
de vol català s’han perdut per una llei que segueix vi-
gent al Parlament espanyol, i que és gravíssima.
Aquells coloms de vol català, abans, tots els grups de
Barcelona, de fusters, tals..., n’hi havia mils i mils. Es
parla de 4.000 colomars en documentacions trobades,
només a Barcelona. Quan es va acabar la Guerra Civil,
hi ha una cosa que són palomos deportivos, que és una
cosa que els defensors de la naturalesa, els grups de tots
s’agafen, que és una espècie de corrida de braus, que
és un mascle que empaita unes femelles, que hi ha unes
joguines, a la zona de València, que nosaltres així com
en el tema missatgerista columbofílic estem molt
d’acord, perquè és una activitat cultural i és una activi-
tat important, en aquesta no hi estem d’acord; existeix,
però el mal és que hi ha una llei que no permet volar als
coloms, no els permet volar lliurement. Llavors, aquí
està ple –ara, últimament, no s’utilitza– de casos que
han anat, han denunciat, anava la Guàrdia Civil amb un
sac i els deia a aquells senyors que en tenien molts –que
a més s’han perdut coses sensacionals com degollats,
colors aram, totes unes coses–, anaven allà i deien
«Aquests coloms, o els tanqueu» –imagineu si després
dels anys quaranta, que n’hi havia molts, al·legant que
havien de tenir els coloms tancats..., el colom s’alimen-
tava pel camp– «o bé els tanqueu o bé els vindrem a
matar.» El que els deixava anar, anaven i hi ha un munt
de testimonis que, posats al sac, la mateixa Guàrdia
Civil anava, els colls tallats, i així es va acabar el nos-
tre patrimoni de 1.200 genètics, això va passar.

I aquesta Llei segueix vigent, no s’aplica molt, però,
per exemple, els valencians no poden tenir coloms;
nosaltres ara els podem tenir deixats anar, però a Valèn-
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cia, que és el nucli fort d’aquesta activitat reconeguda,
dintre d’esports, no poden, és una altra mostra que tam-
bé..., ara aquí a Catalunya no en fan, de mal, perquè
s’han adaptat algunes zones que encara fan això de
palomos deportivos, no se’n fan, però aquesta Llei ens
ha fet perdre també tot un patrimoni, perquè aquests
coloms havien d’estar al camp, eren coloms de vol.

Llavors, per això volem..., i el fet que hàgim vingut al
Parlament és per reiniciar tant en aquesta possible Co-
missió..., que evidentment no és el tema de les aus, a
l’espectre de Catalunya van tots els animals de compa-
nyia, hi ha molts sectors, hi ho agafem. Però en principi
per a nosaltres és tornar a reorganitzar això, i adaptant-
ho a legislacions que contemplin aquest paper de les
persones i dels animals dintre de la societat. Aquest és
el fi que pretenem i que volem que a partir d’avui pu-
guem avançar en aquest aspecte.

El president

Moltes gràcies, senyor Amenós. El senyor Martí Sans
no vol fer ús de la paraula. Correspon al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió: té la paraula la dipu-
tada Maria Gloria Pallé.

La Sra. Pallé i Torres

Gràcies, senyor president. Igual que la resta de porta-
veus dels diferents grups parlamentaris, no només per
cortesia parlamentaria, sinó perquè ho sentim, agrair-
los a vostès, als tres compareixents, les explicacions
que ens han fet, explicacions que hem de reconèixer i
ho comentàvem alguns de nosaltres que són, per a
molts de nosaltres, innovadores i que, sens dubte, ens
obren un ventall de possibilitats, si més no per respon-
sabilitat, per la feina que exercim de conèixer amb més
profunditat i els nostres diputats i diputades així s’hi
comprometin.

Però vull agrair-los no només el fet que hagin vingut a
comparèixer i, lògicament, com a representants
d’aquest món de l’avicultura i a fer-nos aquestes expli-
cacions, sinó agrair-los, precisament potser per manca
de coneixement de molts de nosaltres, de fer-ho des
d’un punt de vista pedagògic, que malgrat que la tecno-
logia ha fallat, penso que vostès ho han fet, malgrat els
seus coneixements, d’una forma que ha pogut, per tots
nosaltres, seguir-se amb certa atenció. I per altra ban-
da, a mi m’ha agradat molt veure-ho; en general, crec
que si som francs, la major part de diputats i diputades
quan vénen diferents col·lectius, associacions, organit-
zacions, a explicar-te diferents coses ho diuen amb
passió, aquesta és la veritat, però també nosaltres –i ho
comentàvem amb el company Josep Lluís– veiem la
passió amb què vostès viuen el tema, i que per tant és
segur que els ajudarà a vostès i a les persones que els
acompanyen a aconseguir moltes coses.

Però la seva presència en aquesta Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca estic convençuda que és, entre
altres coses, perquè els diferents grups parlamentaris, i
en aquest cas el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, com a grup parlamentari que dóna suport al Go-
vern, doncs, tinguem allò que, sobretot, haguem captat
la sensibilitat, l’esforç, la il·lusió i el treball que vostès

plantegen. I és des d’aquesta perspectiva que jo vull
expressar que el nostre Grup Parlamentari traslladarà a
les instàncies que corresponguin les explicacions que
vostès ens han donat i sobretot les inquietuds i les pro-
postes que han fet.

Penso que les han sintetitzat molt bé, i que després ar-
ran de les preguntes que han respost vostès als diferents
companys, diputats i diputades d’altres forces políti-
ques, han servit perquè per a nosaltres siguin esclarido-
res. Però el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
potser n’ha agafat una, dues. Una és tot el tema de la
Llei de protecció d’animals, que vostès n’han parlat
tant i que penso que obre un camí. Però, per altra ban-
da, un exemple molt important, que és reconèixer que
perquè el present d’aquest camp sigui millor, però so-
bretot perquè el futur tingui una garantia de continuï-
tat, i d’una continuïtat, jo m’atreviria a dir, amb pers-
pectives del que han parlat vostès, de conservació, de
millora genètica, de selecció, fins i tot, possibles...,
vostè, quan parlava del pit i ens deia aquell exemple en
una altra espècie, és a dir, des de moltes perspectives
pugui tenir futur, passa perquè vostès arriben a tenir
allò que vostès reconeixien que encara avui no tenen
prou bé, que és una certa estructuració.

L’estructuració lògicament l’han de dissenyar vostès
com creguin adient, arran d’una pregunta del company
Josep Maria Fabregat, del Grup Popular, ell parlava si
havia de ser a través de l’IRTA, si havia de ser a través
d’una fundació com vostès possiblement plantejaven, o
d’una associació, doncs, jo penso que és molt interes-
sant reconèixer precisament això, que per al present i
per al futur és important que hi hagi una organització.
I especialment una cosa que m’ha agradat molt que
vostès han ficat: quan han parlat del Prat, quan han
parlat de Vilafranca, quan han parlat d’altres zones,
crec que..., em sembla que ha estat vostè, senyor
Francesch, ha fet un exemple que si més no a nosaltres
ens ha «frapat», i és dir que reconeixent que hi hagi
agrupacions de criadors que fan una molt bona feina; el
que no pots, lògicament, és confiar només en aquesta
bona feina, perquè això pot fer-se avui, demà potser no,
avui amb molta il·lusió, demà per circumstàncies, a tots
ens passa a la vida, les coses canvien. Per tant, nosaltres
agafem i ens comprometrem lògicament a ajudar-los
amb el que calgui, a intentar ajudar en el que puguem
perquè aquesta estructuració sigui una realitat, perquè
és el que deia abans, significa aprofitar l’energia, la
capacitat, tot el camí reconegut, i que estan fent dia a
dia –com vostè reconeixia– aquesta agrupació de cria-
dors, però després, en una segona fase, que hi hagi
especialment el que vostè ha parlat, que per a nosaltres
és essencial, que és el tema de la coordinació.

Per tant, no els farem cap pregunta, sinó dir-los que
hem estat atents a les seves explicacions, que ens han
agradat, que hem vist sobretot la il·lusió, les dificultats,
i a més, vull agrair-los, i m’entendran com a grup par-
lamentari que dóna suport al Govern, el to que vostès
han tingut, perquè ha estat un to..., jo m’he apuntat dues
frases que m’han agradat molt. Han dit vostès: «No
falta sensibilitat per part de l’Administració, sinó que
possiblement hem de reconèixer que sigui insuficient.»
Jo penso que els ho hem d’agrair com a Grup Parla-
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mentari que dóna el suport perquè d’alguna forma jo
penso que, quan estàs davant d’un col·lectiu i vens aquí
al Parlament a fer una compareixença, molt més fàcil és
anar –i perdonin l’expressió– a estripar i, en canvi, molt
més difícil és ser constructiu.

Doncs des d’aquesta perspectiva comptin amb nosal-
tres, comptin amb el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió per ajudar-los en aquesta línia i així, des de
la nostra humilitat, però també des de la nostra respon-
sabilitat, ajudar-los a contribuir que dia a dia puguin
arribar més enllà.

Gràcies, senyor president, i gràcies a vostès.

El president

Moltes gràcies, senyora Gloria Pallé. Tot i que no ha
formulat cap pregunta directa, si algun dels comparei-
xents vol fer alguna puntualització respecte al que ha
dit la diputada de Convergència i Unió. Bé, si no és
així, doncs... Sí? El senyor Amenós, el senyor Ramon
Amenós té la paraula.

El Sr. Ramon Amenós i Cos

Agraïm, o agraeixo en nom de tots la bona atenció que
hem vist en tots els diputats aquí presents i, d’una for-
ma o altra, això també ens il·lusiona que es podrà aju-
dar, i que entre tots podrem col·laborar, i que l’acte que
hem fet avui no caurà en un sac buit, com diem a vega-
des, perquè la veritat és que tenim il·lusió i la portem
molts anys intentant fer-ho el millor possible, i no cre-
ant problemes, sinó buscant solucions i treballant en
una línia. Penso que després d’aquesta caldria que, din-
tre les possibilitats de cada grup i en això, nosaltres
estem oberts a prestar la col·laboració parlant de coses
molt més concretes i especificant molt més clar les co-
ses que hauríem de fer que avui no era el moment per
donar-les des d’un punt de vista precís i tècnic.

De veritat que estem molt contents d’haver pogut com-
parèixer aquí; agraïm al president, al Jordi Ausàs, que
va ser el promotor, per unes circumstàncies d’aquestes
que es donen, no coneixent-nos va creure, li vam poder
explicar en una visita que va fer a Valls la nostra situa-
ció, i va veure tot el treball allí que fèiem, i li agraïm
també, perquè crec que ha estat un pas molt important
de cara al futur perquè puguem aconseguir que aquí a
Catalunya en aquest aspecte siguem punters. I si amb
pocs mitjans i amb poca coordinació tenim sensibilitat
i hi estem treballant i demostrem, com actualment pas-
sa, que podem fer les millors coses, el dia que tot això
ho puguem ajuntar, puguem ser, la nostra aspiració,
evidentment, està a tenir una mica d’organització, com
està passant en algun dels països centreuropeus,
bàsicament, que n’hem parlat aquí de com ho tenen.

Aquí després, si algú ho vol, nosaltres, a cada activitat
hi ha els estàndards de les races autòctones de Catalu-
nya, hem portat uns programes i després una revista
amb aquest fins, perquè editem... Un dels altres aspec-
tes que s’han procurat molt, és l’aspecte informatiu i
cultural. La nostra associació en aquests deu anys ha
editat uns seixanta o setanta butlletins, primer ciclosti-
lats, després més, i finalment ha acabat en una revista
que s’ha fet sobretot tot aquest sistema de races perquè

pensem que la informació a la gent era vital, i un dels
canals que fallaven aquí al nostre país era la informa-
ció, conèixer els objectius, conèixer les races, conèixer
com treballar malalties, en aquest aspecte també tenim
un conveni amb el Cesac. I pensem que a través de
l’avicultura és molt important que aquests criadors tam-
bé puguin tenir tots uns controls perquè això també
faciliti molt els treballs de sanitat animal que es porten
a nivell professional i a nivell industrial. Per a ells és un
autèntic problema que hi hagi d’haver persones, nuclis
que puguin ser, igual que poden ser reservoris genètics,
que siguin reservoris de malalties i que normalment han
d’estar en clandestinitat perquè no hi ha forma de lega-
litzar-los. Aquesta és una de les formes, vull dir, que
nosaltres hi treballem.

Moltes gràcies, i esperem seguir col·laborant.

El president

Moltes gràcies, senyor Amenós. Dir, abans que res,
perquè és així, que la seva compareixença va estar
aprovada per la unanimitat de tots els grups, i per tant
aquí la sensibilitat ha estat la mateixa per part de tots els
grups parlamentaris. Dir, també, que la secretaria de la
Comissió, en tot cas, recolliria aquestes revistes, aques-
tes publicacions per fer-les arribar a cada grup parla-
mentari. I per acabar, agrair la compareixença, avui i
aquí, en aquesta Comissió, del senyor Ramon Amenós,
del senyor Lluís Colom i del senyor Amadeu Fran-
cesch. I moltes gràcies per les seves informacions.

Alteració de l’ordre del dia

En tot cas, prosseguirem ara amb la continuïtat de l’or-
dre del dia i ho farem amb una modificació de l’ordre
del dia, que a petició del diputat Benet Tugues, si tot-
hom ho creu convenient, passaríem a debatre el punt
novè, el punt novè de l’ordre del dia.

El Sr. Tugues i Boliart

M’és igual, senyor president, debatre’l ara o debatre’l
després del punt cinquè, és absolutament igual. I no sé
si és pertinent agrupar la discussió del punt novè amb
el punt onzè, que em sembla que fa referència a la
mateixa qüestió.

El president

En tot cas –un moment si us plau–, bé, en tot cas, pro-
posarem després una agrupació per al mateix tema de
les pedregades, tot plegat. En tot cas, suspendríem per
un minut la Comissió per reprendre-la tot seguit.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i vuit minuts
i es reprèn a les dotze i deu minuts.

El president

Reprenem la Comissió, senyores diputades, senyors
diputats.
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Si us sembla, doncs, proposaria una agrupació de dife-
rents proposicions no de llei relatives totes elles al tema
de la pedregada que va ocórrer al mes de juliol darrer
i, per tant, agruparíem el punt número 3, el punt núme-
ro 4, el punt número 5 i el punt número 11 de l’ordre
del dia, i posteriorment ja debatríem els altres punts. És
a dir, en aquest moment, si a vostès els sembla bé, no?
El senyor Fabregat té la paraula.

El Sr. Fabregat i Vidal

Senyor president, per un procediment crec, potser, més
adequat, si em permet, potser seria millor agrupar els
punts 3, 4 i 5, i el 9 i l’11 per una altra banda.

Gràcies, senyor president.

El president

D’acord, senyor diputat. En tot cas, doncs, debatríem
–com s’ha dit– de manera conjunta els punts número 3,
4 i 5 de l’ordre del dia.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de subvencions i beneficis fis-
cals per a reduir les conseqüències
econòmiques de la pedregada del dia
1 de juliol de 1998 a les terres de Po-
nent (tram. 250-01689/05) (retirada)

El punt número 3, Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de subvencions i beneficis fiscals per reduir les
conseqüències econòmiques de la pedregada del dia 1
de juliol del 98 a les terres de Ponent, presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds; el punt número 4, Proposició no de llei sobre
l’establiment d’ajuts als afectats pel temporal del mes
de juliol del 98 a les comarques de Ponent, aquesta
darrera, el punt número 4, presentada pel Grup Parla-
mentari Popular, i el punt número 5, Proposició no de
llei sobre l’adopció de mesures especials per afrontar
els danys causats per les pedregades que van afectar les
comarques del Segrià i de la Noguera, presentada de
manera conjunta pel Grup Mixt, pel Grup Socialista,
pel Grup d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds i pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Per defensar aquestes iniciatives i posicionar-se té la
paraula, en primer lloc, el diputat d’Iniciativa per Ca-
talunya - Els Verds, el senyor Víctor Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. És evident que el nostre
Grup és signant de dues proposicions, la 3 i la 5. La 5
és posterior, per tant, un pot dir que la 5 és millorada
respecte a la 3, és conjunta, per tant, fruit de la reflexió
amb altres grups polítics i, per tant, jo, durant la defen-
sa, el que faré serà retirar el text de la 3 en benefici de
la número 5, com crec que és lògic.

Dir, simplement, que el tema de les pedregades, dels
danys que ocasionen les pedregades –perquè després
parlarem d’aquesta no-agrupació que finalment s’ha
fet, que és com s’eviten les pedregades i les conseqüèn-

cies que poden produir–, però les conseqüències de les
pedregades és un fet reiterat, perquè les pedregades és
un fenomen que climatològicament és freqüent en un
clima com el nostre, mediterrani. I dir que, òbviament,
aquestes pedregades produeixen uns efectes que no
sempre estan coberts per mesures com les assegurances
de collites, o com assegurances d’altre caire que puguin
fer en determinades instal·lacions industrials o en deter-
minats edificis.

Un dels exemples de pedregada amb danys diversos va
ser aquesta que es comenta en aquest punt, la pedrega-
da del passat 1 de juliol, en la qual, a més a més de
destrosses importants a les collites, va haver-hi, també,
destrosses molt sensibles en edificacions i instal·lacions
diverses de poblacions com Corbins, com Torrelameu,
com Vallfogona, Térmens, Menàrguens, Almatret. I
diria, fins i tot, que –a part dels danys directes– varen
produir-se problemes indirectes, com el fet que més de
800 abonats, més de 800 famílies es van quedar sense
llum unes quantes hores com a fruit d’alguna destros-
sa de la xarxa elèctrica.

Llavors, el que plantegem és que, encara que se’ns pu-
guin dir des d’algun grup que la solució és assegurar
més, no sempre qualsevol incident climatològic se re-
sol amb assegurances. Podríem posar portant-ho a un
extrem màxim, el cas que en aquests últims dies vivim
de l’huracà Mitch; per moltes assegurances, hi ha efec-
tes que superen el que és la solució per la via de l’as-
segurança. Llavors, el que creiem és que a danys catas-
tròfics s’han de prendre mesures puntuals, mesures es-
pecífiques.

I això és el que plantegem en aquests punts –conjunta-
ment amb la resta de grups–, que primer es faci una
valoració dels danys que es van produir en aquesta pe-
dregada, que els faci el Departament d’Agricultura, ja
que és el majoritàriament afectat per l’àmbit agrari de
la pedregada; que s’arbitrin línies de crèdit, com altres
vegades ja hem dit, també, en altres danys produïts –no
fa molt, a l’última Comissió vam parlar de la zona del
Penedès, també, que es fes alguna actuació en aquest
sentit–, sobretot quan són danys causats en béns no
assegurables; i donar suport mitjançant el Pla de rees-
tructuració de cooperatives o altres línies a totes aque-
lles cooperatives que hauran de sofrir les conseqüències
de la tempesta, sobretot des del punt de vista de la man-
ca de rendibilitat; i aprovar una moratòria dels crèdits
concedits a gent que han demanat i han tingut aprovat
un pla de millora i d’incorporació de joves al camp que,
lògicament, aquests plans es veuen afectats per aques-
tes pedregades; i igualment el que plantegem en darrer
punt, era buscar la fórmula d’aconseguir la declaració
de zona catastròfica en aquest territori.

Possiblement, aquest és el punt que és de més difícil
aprovació, entre altres coses, perquè hi ha un criteri
molt restrictiu –no sols aquí, sinó aquí i a Madrid– i que
els danys haurien de ser no vull dir iguals que els de
l’huracà que hem comentat, però que sempre hi ha la
consideració aquella de si és més de un 80% dels béns
o de la realitat socioeconòmica de la zona, però que fer
gestions per tal que això es pogués fer, jo crec que és
una proposta que plantejàvem la majoria de grups i
que, en tot cas, voldríem que fos tingut en compte pel
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Grup del PP, que no és signant, i pel Grup de Conver-
gència i Unió, que tampoc no ha signat aquesta propos-
ta.

El president

Moltes gràcies, senyor Gimeno.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’ajuts als afectats pel temporal
del mes de juliol de 1998 a les comar-
ques de Ponent (tram. 250-01690/05)

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Popular; té
la paraula el diputat senyor Antoni Aige.

El Sr. Aige i Sánchez

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
el dia 1 de juliol hi va haver una pedregada forta a les
comarques de Ponent. Tots vostès saben que, precisa-
ment, aquelles comarques viuen, l’economia d’aquelles
comarques se sustenta del sector de l’agricultura. Per
tant, una pedregada a l’agricultura és també una pedre-
gada a l’economia de totes les comarques de Ponent.
Lògicament, això va aixecar la preocupació i va desper-
tar la preocupació del Grup Popular, que vam preparar
una proposta, però aquesta proposta tenia una virtut
–si se’m permet l’expressió–, i és que sempre es parla,
precisament, de subvencions, d’ajuts, sobretot se fa
referència a ajuts per a la solidaritat. En aquest cas,
nosaltres plantejàvem els ajuts d’una forma per tal de
potenciar al mateix temps l’agricultura en totes aquelles
comarques.

És a dir, se’ls ajudava, però se’ls ajudava o es tractava
de buscar una ajuda per tal que anessin a millor, per tal
que anessin a més, de forma que els diners que es des-
tinessin per a aquesta qüestió anessin destinats a millo-
rar les plantacions; naturalment, les plantacions, per
exemple, que estiguessin arrencades, doncs, es tracta-
ria de substituir-les, de millorar també les que tingues-
sin..., és a dir, una sèrie de diners que, a més d’anar a
pal·liar els danys, potenciessin l’economia millorant els
camins, millorant els regs, millorant l’electrificació,
millorant les plantacions que he citat abans, etcètera.

La nostra proposta, al mateix temps, tampoc és una
proposta que obligui el Grup del Govern, en definitiva,
amb mesures molt concretes, sinó que queda dins d’una
generalització perquè també puguin tenir capacitat de
maniobra. Bé, és cert, també, que hi ha unes asseguran-
ces, els pagesos poden disposar d’unes assegurances,
però altres companys, aquí diputats i d’uns altres grups
també han fet menció que no tot és assegurable. Hi ha
una sèrie de béns immobles que també han patit danys
i que reparar-los costa un esforç econòmic i, per tant,
els ajuts que des del Grup Popular, mitjançant aquesta
proposta, es proposa –valgui la redundància– anirien
també a subvenir a tots aquests problemes.

Nosaltres, des del nostre Grup presentem aquesta Pro-
posició no de llei que, repeteixo, va a la potenciació de
l’economia agrícola, i al mateix temps, llegint el punt
cinquè presentat pel Grup d’Esquerra Republicana, el

PI, Iniciativa per Catalunya..., nosaltres hem llegit amb
molt interès els cinc punts que presenten; els quatre
primers per al Partit Popular són assumibles, en defini-
tiva, incideixen en la mateixa problemàtica i van en la
mateixa direcció que tractem d’anar nosaltres amb la
nostra proposta. Únicament que, per a nosaltres –sen-
tint-ho molt–, el punt cinquè no és assumible, donat
que nosaltres també hem fet les gestions a l’Adminis-
tració central per veure si això era possible, però, clar,
ens han respost que per declarar una zona catastròfica
cal potser que el mal fos més elevat –cosa que tampoc
és desitjable–, i m’han citat com a referència riades, en
fi, un altre tipus de catastrofisme que en aquest cas tam-
poc s’adiu, el cert és això. Hi ha hagut, per descomp-
tat, un mal que ha estat elevat per al món agrícola, per
a l’economia del món agrícola, per a les plantacions,
etcètera, però, per descomptat, tampoc no arriba a les
quotes de catastrofisme. Nosaltres, per tant, assumim
els quatre punts preparats, presentats en la Proposició
no de llei del punt cinquè, i en tot cas..., perdó, els qua-
tre punts, i no assumiríem el punt cinquè.

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Aige.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures especials per a afrontar
els danys causats per les pedregades
que van afectar les comarques del
Segrià i de la Noguera (tram. 250-
01708/05)

Correspon ara al diputat Benet Tugues de fer la seva
intervenció.

El Sr. Tugues i Boliart

Moltes gràcies, senyor president. El cert és que en
aquesta Comissió hem vist, s’han presentat, es van pre-
sentar tres proposicions no de llei sobre un mateix fet:
la pedregada de l’1 de juliol a determinats municipis de
les comarques de la Noguera i del Segrià. I això sol,
aquesta coincidència d’aquests cinc grups, jo crec que
dóna importància, posa de relleu la magnitud de la des-
gràcia ocasionada per aquesta tempesta, que, òbvia-
ment, no arriba a l’alçada de l’huracà Mitch –ni ganes,
oi?–, però sí que és evident que molts pagesos van so-
frir pèrdues molt importants a conseqüència d’aquesta
pedregada. Pedregar, pedrega sempre. Cada estiu pe-
drega i les pedregades causen més o menys mal. La
desgràcia d’enguany és que ha plogut poc i ha pedre-
gat molt i les pedregades han fet molt mal. I a més a
més, aquesta pedregada coincideix amb una sèrie de
factors negatius que s’arrossegaven d’altres anys. És el
tercer any consecutiu que aquestes zones reben el càs-
tig de la pedra; hi ha molts pagesos que durant tres anys
seguits han estat afectats per la pedra. És cert que l’as-
segurança cobreix una part, però, com s’ha dit, ni ho
cobreix tot i, a més a més, el que cobreix són mínims.
D’altra banda, els danys causats per la pedra en molts
arbres posen en qüestió la collita per a l’any vinent. I
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això dels arbres que van quedar drets, perquè molts
arbres van ser arrencats per la força del vent.

Per tant, davant d’aquesta situació, pensem que els cinc
punts que reclamem els quatre grups signants, fruit
d’unes reunions amb el sindicat Unió de Pagesos i amb
altres pagesos afectats de la zona, em sembla que són
uns punts absolutament necessaris. Primer, una valora-
ció que caldria fer i que potser hi arribem tard, si no
s’ha fet ja. D’altra banda, les línies de crèdit subven-
cionades, sembla que no es demanar massa. Com que
la pedra va afectar no només la producció dels arbres
fruiters, sinó que va afectar estructures i immobles de
cooperatives, bàsicament, doncs, demanem que aquests
danys es contemplin o bé en la partida del Pla de rees-
tructuració de cooperatives o en una altra partida; i fer
especial incidència, també, en el tema dels joves, en el
sentit d’aprovar una moratòria als crèdits concedits als
joves pagesos, perquè realment el punt comú denomi-
nador de totes les reivindicacions dels pagesos era que
féssim fora la desmoralització dels joves. Hi havia jo-
ves que estaven autènticament desmoralitzats després
de constatar com un any rere un altre, un altre i un al-
tre, la pedra feia malbé les seves collites; i per tant, per
salvar de la desmoralització d’aquests joves, perquè no
fugissin de l’activitat agrària havien de comprovar,
havien de sentir que l’Administració estava al seu cos-
tat i els donava recolzament.

I finalment, el punt cinquè, entenem que, home, el
80%, tot és mesurable, i naturalment, en tots els muni-
cipis afectats la magnitud de la tragèdia diguem que no
va arribar en tots els llocs al 80%, però en alguns casos
sí. Per tant, ni que fos d’una manera molt discrimina-
da, jo crec que fóra convenient que aquests pagesos que
pràcticament ho han perdut tot, jo crec que fóra molt
convenient que rebessin ajudes, i diem ajudes a nivell
de beneficis socials o de Seguretat Social, per tal de
poder-los donar una empenteta, un suport absolutament
necessari per continuar amb les seves explotacions. Per
tant, naturalment, com a Grup proposant donem suport
a aquesta iniciativa. I pel que fa a la iniciativa del PP, tot
i com ha acceptat el mateix senyor diputat, senyor Aige,
és una proposta molt genèrica que concreta molt poc,
però, malgrat tot, jo crec que és positiva, a més supo-
sa un impuls en l’actuació del Consell Executiu i, per
tant, el nostre Grup també hi donarà recolzament.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista, té
la paraula el diputat Martí Sans.

El Sr. Sans i Pairutó

Gràcies, senyor president. El Grup Socialista, signant
de la Proposició no de llei en el número 5 de l’ordre del
dia, estem d’acord, òbviament, que es facin totes les
accions necessàries per poder pal·liar els danys que les
tempestes de vent, pedra i pluja van causar en les pro-
duccions de pera, poma i préssec a la zona compresa
entre la Noguera sud i el Segrià nord. Les tres proposi-
cions no de llei que s’han presentat, pensem que són
compatibles les tres, si bé hem de dir que creiem que la

número 5 és la que contempla d’una manera més acu-
rada i d’una manera..., potser, contempla la globalitat
de tots els temes. Però malgrat això, des del Grup So-
cialista, donarem suport a les tres proposicions no de
llei, perquè pensem que d’alguna manera expressen
conceptes –com hem dit abans– compatibles i que do-
nen un conjunt de globalitat al tractament del tema que
s’ha de fer davant d’una situació de desastre i de crisi,
no només econòmica, sinó també –com deia el diputat
Benet Tugues– psicològica en la gent que treballa al
camp, i també de donar esperances i recursos perquè la
gent continuï estant allí, continuï treballant i continuï
sentint-se ajudada per l’Administració en situacions
d’aquestes que ells no hi tenen res a veure i que són qui
en paguen més les conseqüències.

En aquest sentit, senyor president, el Grup Socialista
donarà suport a les tres proposicions no de llei.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula ara
el diputat Joan Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats.
Com ja s’ha dit a bastament fins ara per la resta de di-
putats que m’han precedit en l’ús de la paraula, el pas-
sat mes de juliol una important pedregada va perjudi-
car i va malmetre la pràctica totalitat de les collites de
fruiters i cereals de molts municipis de les comarques
de la Noguera i del Segrià, i de forma molt especial
algunes poblacions com Balaguer, Corbins, Torre-
serona, Térmens, Vilanova de la Barca, Menàrguens,
Almatret, i encara en podríem citar algunes d’altres.

A banda de les collites i els sembrats, els danys van ser
–com s’ha dit també– molt quantiosos pel que fa a béns
immobles, edificis, instal·lacions, tant de titularitat pri-
vada com municipal, i també, especialment, als matei-
xos arbres fruiters.

En aquesta Comissió d’avui es posen a debat i a vota-
ció inicialment quatre iniciatives –finalment sembla
que en seran tres, després de la retirada que ha anunciat
el Grup d’Iniciativa per Catalunya– d’algunes propos-
tes que van, precisament, en la línia, en la direcció
d’ajudar o de contribuir a ajudar, si més no, els afectats
per tal que puguin fer front a les despeses que van més
enllà del que estrictament cobreix l’assegurança. Preci-
sament, perquè –com molt bé s’ha dit, també fins ara–
molts d’aquests danys no poden ser coberts per les as-
segurances agràries perquè no es contemplen algunes
eventualitats.

Algunes de les iniciatives que es posen a debat i vota-
ció són més genèriques que no pas d’altres que, segu-
rament, aprofundeixen més en els suports que han de
provenir de les administracions. I precisament, em vull
referir a la iniciativa conjunta d’alguns grups d’aques-
ta cambra: el Grup Mixt, el Grup Socialista, el Grup
d’Iniciativa per Catalunya i el Grup d’Esquerra Repu-
blicana, que és la que específicament reclama la decla-
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ració de zona catastròfica per al conjunt de la zona ge-
ogràfica afectada, pel fet que el 100% de la collita d’al-
guns dels esmentats municipis va ser malmesa per la
tempesta de pedra. La mateixa iniciativa a què m’estic
referint reclama que s’arbitrin línies d’ajuts a les coo-
peratives, que necessàriament hauran de veure reduït el
seu estocatge, i alhora s’arbitrin també línies d’ajuts per
fer front a tots aquells danys que s’han produït i que no
són assegurables.

Tanmateix, en qualsevol dels cas, el Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana, amb independència del seu
contingut més o menys concret o més o menys genèric,
ja anuncia el seu suport i vot favorable al conjunt de les
iniciatives que han estat objecte de debat i presentades
per la resta de grups.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Correspon al Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió fer ús de la paraula:
la senyora Maria Gloria Pallé té la paraula.

La Sra. Pallé i Torres

Gràcies, senyor president. Nosaltres, tant en el punt 3,
4 com 5, ens mantindrem en la mateixa coherència que
recordo que a l’anterior Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca vàrem expressar, i és que a les tres vota-
rem que no, malgrat que això signifiqui perdre-les.
Senzillament, per coherència amb el que pensem i com
a Grup Parlamentari que dóna suport al Govern, ente-
nem que el camí que hem emprès és el correcte. Molts
cops no és el més fàcil d’explicar al territori, perquè
dissortadament –i és comprensible des d’un punt de
vista humà i econòmic–, quan unes persones, quan uns
professionals són afectats, lògicament, el que busquen
són recursos, diners, subvencions i ajudes.

Però també és veritat que des que quan es governa –i en
aquest cas com a Grup Parlamentari que dóna suport al
Govern– el que cal tenir, moltes vegades, és la prudèn-
cia i també la constància d’entendre que si s’ha ende-
gat una política i aquella política, lògicament, és la que
entens –des del punt de vista, en aquest cas, de Conver-
gència i Unió– que és la correcta, malgrat, això no pu-
gui ser de grat i possiblement no pugui ser tant lluïdor,
ens atrevim a dir que per responsabilitat nosaltres man-
tindrem aquesta coherència. Per què? Repetiré molt
breument el mateix que vaig dir i, lògicament, ampli-
at, perquè algunes d’aquestes proposicions, en concret,
tant la socialista com la del Partit Popular, fan unes
matisacions que em permetran, que per tant hi abunda.

La primera és la que els vaig dir l’altre dia; vull dir,
davant d’una catàstrofe meteorològica que incideix,
lògicament, en la producció caben dues possibilitats.
Una, lògicament, doncs, amb diner públic fer unes
indemnitzacions. I per altra banda, l’altra –que és la que
abans deia i hi feia referència, que és la que ha emprès
el Govern de Convergència i Unió– és fer una cosa
possiblement més difícil, però des del nostre punt de
vista molt més segura i de fet molt més possible i molt
més pedagògica. Vaig dir-ho l’altre dia i ho dic sense
cap altre afany que dir el que penso que és veritat: to-
tes les organitzacions professionals agràries i el món

cooperatiu hi estan d’acord, i ens han ajudat i han aju-
dat l’Administració en aquest camí; durant deu anys
s’ha intentat mentalitzar, que és difícil, perquè tots sa-
bem que els canvis estructurals, aquells que afecten la
mentalitat són els que més costen, i més quan suposen
un avançament i un cost de diners en aquest sentit, per
a aquests empresaris agraris, que és el dir: «Intenteu,
ajudeu i feu assegurances.» Deia abans, que durant deu
anys, no només des de l’Administració, cal ser just,
sinó que ho deien sindicats, organitzacions professio-
nals agràries, món cooperatiu han treballat i només cal
veure, molts cops, fulletons, pamflets, divulgacions per
part de tots per aquest intent.

Què significa això? Home! les xifres canten. Durant
aquests deu anys hem passat a tenir 33.000 asseguran-
ces, i això no és fàcil, com deia abans. En un món tra-
dicional com el món pagès, convèncer entre tots, i dic
entre tots, que han d’assegurar no és fàcil, i més quan
el veí de la vora d’aquest camp no assegura. Això és
difícil, i això només és si hi ha una sensibilitat i es pen-
sa i es comparteix que aquest és un camí viable i un
camí positiu. Nosaltres hi creiem i, per tant, des
d’aquesta perspectiva, el que hem fet, lògicament, és
subvencionar el cost de les primes, que es pot parlar
que potser això no és suficient, i a alguns diputats d’al-
tres grups polítics ho he sentit dir. És un camí obert.
Aquest crec que sí que ens hi hem de trobar i que hem
de trobar la nostra sensibilitat. Però s’han invertit –si no
recordo malament– més de 5.000 milions de pessetes a
subvencionar aquestes primes.

Per tant, nosaltres els demanem que entenguin quina és
la nostra postura i que s’hi sumin, encara que suposo
que és difícil, però que l’entenguin, perquè per respon-
sabilitat i perquè en aquest sentit ho diem amb tota la
fermesa els diputats i les diputades de Convergència i
Unió, perquè hi creiem i perquè és difícil que la gent ho
entengui, els demanem que ens ajudin a seguir tirant
endavant. Perquè si no, és el que deia abans, no? Jo
recordo que l’altre dia parlant amb un pagès em deia
això, em deia: «Home!» –i perdonin-me l’expressió,
deia– «em fot» –i deia aquesta expressió– «una mica,
veure que jo asseguro i que això em suposa un cost
important, i el de la vora» –i em citava el nom del pa-
gès– «no assegura.» Si aquesta Comissió dóna suport
a aquestes proposicions no de llei, quin estímul nosal-
tres donem perquè la gent asseguri, si tant se val com
si no val? Per tant, nosaltres ens hem de mantenir co-
herents amb aquesta perspectiva perquè entenem, sinó,
que contribuiríem que aquests deu anys, que entre tots
plegats, entre forces polítiques, entre forces sindicals i
entre el món cooperatiu hem anat poc a poc avançant i
que falta un camí a recórrer, doncs, crec que el que fa-
ríem és, d’alguna forma, treure aquest estímul, perquè
tant se valdria assegurar o no assegurar.

Deia que abundaríem, no obstant, en alguns aspectes
que aquestes dues proposicions no de llei que vostès
han presentat crec que hi abunden, no? En concret, en
les propostes que han fet vostès en les seves interven-
cions, els diria que les superfícies que van estar afecta-
des per pluja, per vent i per pedra, en aquestes comar-
ques que parlàvem abans de les terres de Lleida, en
data, bàsicament, del dia 1 de juliol, varen ser segons...,
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nosaltres tenim comptabilitzats els següents conreus:
fruiters, 7.689 hectàrees assegurades; panís, 1.400 hec-
tàrees assegurades; multicultius, 2.139 hectàrees asse-
gurades. Això representaria un grau d’assegurança que
s’aproparia, estaria molt a prop del 100% en fruiters i
multicultius, i aproximadament d’un 80% pel que fa al
panís. Home, això, en primer lloc demostraria això que
els deia abans, que l’encert, entre tots, de l’esforç pe-
dagògic de l’assegurança ha tingut resultat, perquè vol
dir que malgrat el nombre d’hectàrees afectades, vol dir
que moltíssima gent va assegurar i, per tant, allò que
dèiem abans, aquella angoixa pel present i espe-
cialment pel futur d’aquella explotació agrària, no el
tindrien, no?

Per altra banda, han expressat, també, algunes forces
polítiques el que serien –jo diria– els béns assegurables
–granges, coberts i altres instal·lacions. Bé, el que cal
dir és que, si bé és veritat que dintre de l’esquema
aquest d’assegurances agràries no hi entra, sí que és
perfectament assegurable per una altra via –sí que és
perfectament assegurable per una altra via. Per tant,
aquestes persones que tenen aquest tipus d’ins-
tal·lacions poden, per uns altres esquemes, assegurar-
les, i en la mateixa línia pedagògica del que dèiem
abans. I per altra banda, també voldria dir, no obstant,
que existeixen actualment unes línies d’ajuts en crèdits
subvencionables a deu anys que serien d’un tipus d’in-
terès del 0% en el cas dels jóvens i de l’1,5 en la resta
d’explotacions. A mi em sembla que aquesta resposta
és contundent. I per altra banda, per la puntualització
que feien vostès del món cooperatiu, doncs, bé, en
aquest sentit, nosaltres estem contents perquè des de
l’any 93 ençà i després de moltes converses, i d’un es-
tira i afluixa, és veritat, existeix una línia d’ajut de l’as-
segurança per a cobrir les despeses corrents per a tot el
món cooperatiu, no? I pensem que el suport i l’ajuda
que hi dóna, en aquest cas, el Departament d’Agricul-
tura, de Ramaderia i Pesca és important.

I respecte a alguns comentaris d’alguns portantveus
d’altres forces polítiques, bé, home, jo crec que no es
pot comparar, sortosament, com deia l’il·lustríssim di-
putat i amic Benet Tugues amb l’huracà Mitch o amb
altre tipus de tempesta d’aquesta mena. I tant de bo es
quedin on estan o no n’hi hagi mai més en cap lloc del
terreny. I especialment als que som diputats de Lleida
ens congratularà molt que siguin pedregades, que dis-
sortadament ja són molt doloroses, però no siguin
d’aquesta mena. No obstant, també assumint responsa-
bilitat, cadascú la que li toqui, la concessió –com vos-
tès saben– d’una moratòria de crèdits correspon al
Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i no al De-
partament, i no a la Generalitat. De la mateixa manera,
com també –si fos el cas– la declaració de zona catas-
tròfica no ens correspon a nosaltres. En aquest sentit,
doncs, crec que la meva resposta és contundent.

Per tant, hem de votar que no. Crec que l’argumentació
que des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
els hem donat, em sembla que és prou contundent. Des
d’un punt de vista pedagògic, la defensa constant del
tema de les assegurances i amb les puntualitzacions que
jo els he fet, crec que també, a aquestes proposicions no

de llei que vostès han presentat, els responem amb es-
creix.

Gràcies, senyor president. Gràcies, per la seva atenció,
senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada.

Passaríem doncs, a la votació, i ho faríem amb dues
votacions separades. En primer lloc, posarem a votació
la totalitat del punt tercer, del punt quart, i els... (Re-
mors de veus.) Perdó, el punt tercer ha estat retirat; per
tant, posaríem a votació el punt quart de l’ordre del dia
i els quatre primers apartats del punt cinquè d’una ban-
da, i després posaríem a votació l’apartat cinquè del
punt cinquè de l’ordre del dia.

En primer lloc, doncs, vots a favor del punt quart i dels
quatre primers apartats del punt cinquè?

Vots en contra?

Abstencions?

El punt quart i els quatre primers apartats del punt cin-
què han estat aprovats per 13 vots a favor i 12 vots en
contra.

Passaríem a votació ara del darrer apartat del punt cin-
què, de l’apartat cinquè del punt cinquè de l’ordre del
dia.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest cinquè apartat del punt cinquè de l’ordre del dia
ha estat rebutjat per 15 vots en contra i 10 vots a favor.

Proposició no de llei sobre el control
de les emissions de iodur d’argent a
l’atmosfera (tram. 250-01782/05)

Passaríem ara, senyores diputades i senyors diputats, a
debatre el punt novè i el punt onzè de l’ordre del dia, de
manera conjunta, com ja s’havia anunciat en un princi-
pi. El punt 9 i el punt 11 de l’ordre del dia. Punt novè:
Proposició no de llei sobre el control de les emissions
de iodur d’argent a l’atmosfera, presentada pel Grup
Mixt; i punt onzè: Proposició no de llei sobre la lluita
contra les pedregades, presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds.

En primer lloc, té la paraula per a la defensa del punt
novè el diputat Benet Tugues.

El Sr. Tugues i Boliart

Moltes gràcies, senyor president. L’atzar o senzillament
el registre d’entrada ha fet coincidir en una mateixa
comissió aquestes tres propostes que ara acabem de
discutir amb dues altres que hi estan íntimament rela-
cionades però que aparentment sembla que vagin en
una direcció diferent. El que és cert és que hi ha un
motiu de preocupació coincident en pràcticament totes
les comarques de secà del nostre país; i aquest motiu de
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preocupació és que no plou. De fet, ni tant sols no pe-
drega, però és que no plou. I com que no plou i no po-
den regar, els cultius de secà se’n ressenten; i aquest és
un inconvenient contra el qual sempre es poden fer
coses, farem canals, farem uns recs de suport, etcètera,
però mentre tot això no arriba, ens trobem, per exem-
ple enguany, a la comarca de les Garrigues, on han patit
una sequera molt important i d’això se n’ha ressentit,
evidentment, la producció, bàsicament, d’oliva.

Aquests pagesos, d’altra banda, es queixen –i no només
els de les Garrigues, jo tinc aquí una moció aprovada
pel Consell Comarcal del Montsià que fa referència al
mateix tema–, es queixen que cada vegada que apareix
un núvol –però un núvol–, immediatament surten avi-
onetes sembrant iodur d’argent, es posen en marxa ge-
neradors, també, de iodur d’argent per tal de desfer
aquest núvol per evitar pedregades que malmetin els
cultius, normalment, de reg. I la gent de secà veu impo-
tent com apareixen els núvols, com immediatament
apareixen les avionetes i com immediatament desa-
pareixen els núvols. Els anys generosos en pluja, per
exemple, els dos anys darrers, no hi ha problema, hi ha
aigua per a tothom, però els anys de sequera, sí. I ales-
hores, aquests pagesos, naturalment, es posen nervio-
sos, crispats, enfadats pel que consideren un atemptat
contra els seus legítims drets, que és el dret a rebre ai-
gua quan es formen núvols.

Per tant, aquí del que es tracta –i més després d’haver
analitzat aquestes tres últimes proposicions no de llei–
és de conjuminar els legítims interessos dels pagesos
que poden regar per tal d’evitar pedregades amb els
legítims interessos, també, no només dels pagesos de
secà, sinó de les poblacions que tenen moltes dificultats
d’abastament d’aigua per tal que no se’ls malmeti l’ai-
gua que els ha de venir pel cel. Per tant, la solució, que
ja entenc que és una mica complicada..., o la solució ha
de venir no d’una lluita sistemàtica contra qualsevol
cosa que sembli un núvol, però tampoc contra la pro-
hibició sistemàtica, també, de l’emissió de iodur de
plata. Nosaltres pensem que la solució està en la lluita
discriminada quan amb els aparells tècnics –que hi
són– es pot comprovar que una nuvolada determinada,
aquella concreta, pot acabar amb una pedregada. Però
no contra una altra nuvolada que tots els indicis, tots els
resultats de les anàlisis tècniques, etcètera, diuen que
allà no hi pot haver pedra de cap manera del món. Per
tant, com que cada vegada més les noves tecnologies
avancen que és una barbaritat i estan en capacitat ja de
discernir si hi ha pedra o no hi ha pedra en determina-
des nuvolades, nosaltres creiem que aquestes noves
tecnologies s’han d’aplicar.

Nosaltres vam fet set preguntes, set o vuit preguntes al
Govern perquè ens expliqués qüestions relatives a
aquest aspecte que estem tractant, i vam preguntar a
veure de quins mitjans disposaven les ADB, concreta-
ment una ADB que hi ha a Lleida, l’ADB de les terres
de Ponent, per tal de lluitar contra la pedra. I ens con-
testa el Govern que disposen d’una xarxa de genera-
cions de iodur de plata, i coordina les seves actuacions
amb les informacions subministrades per l’Institut Na-
cional de Meteorologia. Això és important, el que passa
és que tinc la sensació que aquesta relació amb l’Institut

Nacional de Meteorologia és només a efectes de pre-
dicció, a efectes de si hi ha possibilitats o no hi ha pos-
sibilitats de tempesta. Jo crec que aquesta interrelació
ha de ser molt més acurada, molt més concreta, molt
més al detall, en el sentit no només de si hi ha possibi-
litats de tronada i, per tant, de pluja, sinó de si aquelles
tronades concretes tenen la possibilitat o no de portar
pedra.

Per tant, hem presentat aquesta Proposició no de llei
que –repeteixo– intenta conjuminar, d’una banda, els
interessos dels pagesos que volen evitar les pedregades,
i de l’altra, els interessos dels pagesos de secà i de les
poblacions de secà que el que volen és que plogui. I per
tant, demano el suport dels grups d’aquesta Comissió
a aquesta Proposició no de llei.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Hi ha presentada una
esmena a aquesta Proposició no de llei; després, en tot
cas, el diputat Víctor Gimeno defensarà la iniciativa que
ha proposat ell mateix, però, en tot cas, ara dono la
paraula al diputat Ramon Espadaler perquè faci la de-
fensa de l’esmena que ha presentat.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Moltes gràcies, senyor president. Per fer l’esmena i el
posicionament en relació amb aquesta Proposició no de
llei, perquè a la següent...

El president

Sí, senyor diputat, entenc per defensar l’esmena i per
posicionar-se respecte...

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Respecte a una de les proposicions no de llei, perquè
respecte a la segona ho farà la meva companya Glòria
Pallé.

El president

D’acord, perfecte.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

A veure, em sembla que de la intervenció del senyor
Benet Tugues se’n desprèn una evidència; vostès, si
volen, i no ho dic en broma, és que mai plou a gust de
tothom. Aquesta podria ser una conclusió molt impor-
tant al respecte. Abans de passar a la defensa de l’esme-
na i com a posicionament del nostre Grup –estem gai-
rebé d’acord amb el que planteja–, sí que m’agradaria
fer algunes consideracions, perquè ell diu en un mo-
ment de la seva intervenció que la tecnologia ha avan-
çat una barbaritat, i probablement és cert, però no tant
com nosaltres voldríem, i no és tan fàcil, per més sa-
tèl·lits que utilitzem, fer prediccions amb massa antela-
ció i en alguns casos, fins i tot, tampoc és tan fàcil, tot
i que és possible, però no sempre funciona. Jo penso
que afortunadament, parlant del temps, perquè el dia
que el puguem controlar, malament, no sempre és pos-



COMISSIÓ D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA - SESSIÓ NÚM. 27 19 de novembre de 1998

C - 387 25

sible predir si dintre d’un núvol hi ha pedregada o no hi
ha pedregada. Això per un costat, perquè em sembla
important fer la consideració, no és tan senzill, per més
tecnologia que hi hagi, que és cert que ha avançat, te-
nir aquesta exactitud gairebé matemàtica. Això no és
així.

Respecte a les emissions de iodur d’argent, de fet, una
altra consideració tangencial amb la intervenció que ha
fet el senyor Benet Tugues: no hi ha una regulació en
cap país europeu. Cert que tampoc el que demana és
que es reguli aquí, però sí que nosaltres hem mirat a
veure com ho fan a l’entorn, perquè a vegades no cal
inventar, sinó imitar i perfeccionar si és possible, però
en qualsevol cas és una constatació que ens sembla
important de fer. No existeix enlloc una regulació. I
tercera consideració en relació amb l’eficiència del io-
dur de plom: no està aquesta demostrada, o no és tam-
poc allò –diguem-ne– matemàtica. És un mètode que
funciona, però pot també en moltes ocasions no funci-
onar.

A partir d’aquestes consideracions, nosaltres hem fet
unes esmenes que els llegeixo, perquè són breus, que
seria..., jo em penso que en la substància del primer i
del segon punt vénen a dir pràcticament el mateix, no
alteren el contingut. En el primer punt, a nosaltres ens
agradaria substituir..., li adverteixo que hi ha un error
gramatical en l’esmena en el Diari de Sessions; en el
primer punt voldríem que fos substituït per «insta el
Govern a desenvolupar els» –en lloc de «les»– «mitjans
tècnics perquè es pugui informar les ADB sobre l‘evo-
lució de les pertorbacions i sobre la probabilitat d’ocur-
rència de calamarsa». Em sembla que estem dient pro-
bablement el mateix amb paraules una mica diferents,
i li pregaria al ponent del Grup Mixt, del PI, que l’ac-
ceptés. I l’esmena que faríem en el punt 2, demanem
«establir uns valors de referència de caràcter orientatiu»
–perquè entenem que només poden ser orientatius, però
també entenem que és molt important establir aquests
valors de referència– «sobre les quantitats d’iodur de
plata utilitzat en la lluita contra la calamarsa, els quals
s’han de basar en els coneixements existents sobre l’efi-
ciència i sobre la incidència ambientals d’aquesta sal»,
i aquesta cua de l’eficiència i els coneixements existents
la hi posem precisament per això, perquè això no és en
absolut una ciència exacta, sinó que ho hem de poder
referenciar.

Tot desitjant que el ponent del Grup Mixt, del PI, ens
accepti aquestes esmenes, nosaltres no tindríem cap
inconvenient a donar-hi suport.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat.

Proposició no de llei sobre la lluita
contra les pedregades (tram. 250-
01804/05)

Correspon ara al diputat del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Els Verds, senyor Víctor Gimeno,
de defensar el punt onzè de l’ordre del dia.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. Aquest tema –ja ho ha co-
mentat una mica el diputat senyor Benet Tugues– fa
molts anys que cueja, i jo diria que de fonts general-
ment ben informades, quan es comenta el tema dels
efectes sobre les tronades que poden produir disminu-
cions de precipitacions, se sol respondre amb escepti-
cisme, amb una certa incredulitat, jo diria que amb al-
gun somriure pietós, o fins i tot amb la desqualificació
atribuint-ho a la ignorància dels pagesos, que és allò de
dir que «qui té fam somia rotllos», no? Si hi ha seque-
ra és perquè hi ha sequera, i no està demostrada –i en
això sí que estaria d’acord– la capacitat d’influir direc-
tament sobre el clima, sobretot quan hi han grans fenò-
mens meteorològics. Evidentment, si tinguéssim la
capacitat d’influir –com abans comentàvem–, l’huracà
Mitch segurament no passaria i els grans ciclons tropi-
cals no passarien.

Ara bé, una cosa és aquesta resposta, i l’altra cosa són
els avenços tecnològics. Als anys vuitanta s’estava ex-
perimentant diverses fórmules de lluita contra les pe-
dregades, i jo diria que això aquí, dins del territori de
l’Estat espanyol, i fora de l’Estat espanyol, segurament,
des d’abans hi han companyies, hi han estats que han
estat desenvolupant aquests mitjans de lluita. Jo vull
recordar que ja els anys vuitanta el Govern central, el
Govern de l’Estat espanyol treia a concurs adjudicaci-
ons de sistemes de defensa contra el granís amb aplica-
ció aèria. És a dir, que ells ja sabien que existien com-
panyies que es dedicaven a això, a tractar, a actuar
contra les pedregades mitjançant avionetes. Jo diria
que, fins i tot, en aquests moments hi han empreses es-
pecialitzades en tecnologies especialitzades que es de-
diquen a això i que fan la propaganda i que la propa-
ganda és pública i notòria, i per això n’hem volgut fer
una referència aquí a l’exposició de motius de la nos-
tra Proposició no de llei.

L’empresa Zeltia Agrària, S.A. –no vull dir que sigui
l’única, però d’aquesta sí que tenim dades que ho con-
firmen– utilitza la tecnologia o el sistema usat per una
companyia nord-americana, una gran companyia, la
Colorado International Corporation, que utilitza radars
per a detecció de les característiques de formació i
d’evolució de les tronades, que utilitza ordinadors per
a calcular la velocitat de la incidència i la possibilitat
d’afectació directa sobre determinades zones, i que a
partir de les dades que li donen els radars i els ordina-
dors dirigeix avions especialitzats en aquest producte,
en l’iodur de plata, que saben on, en quina direcció, en
quina alçada i de quina manera han de fer front a una
possible tronada.

Evidentment, cap sistema d’aquests es dedica a provo-
car sequeres. És a dir, és un sistema que s’utilitza per
estalviar diners a les companyies asseguradores –i ho
dic així, perquè abans parlàvem de la necessitat de les
assegurances o de la utilitat de les assegurances–, però,
és clar, una cosa és assegurar pel dany de les tronades
i una altra cosa és assegurar perquè evitem precipitaci-
ons de granís que poden provocar danys. Jo tinc un
estudi fet per la Unió de Pagesos sobre una tronada
mitjana, una tronada mitjana en una zona d’uns 20 qui-
lòmetres quadrats, que és l’efecte o l’afectació que pot
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tenir una pedregada d’aquestes normals de l’estiu, que
hi ha uns danys des de 1.500 milions en el cas de l’ar-
ròs a 5.000 milions llargs de PAS en el cas del préssec,
o 6.500 pràcticament en el cas de la poma, o 2.000
milions en el cas de l’olivera; danys, evidentment, mà-
xims amb destrossa total de la collita, etcètera. Això és
el que asseguren les companyies segons les dades que
ells mateixos han tret de producció i de valor assegurat.
Llavors, està clar que treure una avioneta cada vegada
que hi ha una possible tronada, el que fa és estalviar
aquestes despeses multimilionàries perquè el producte,
el producte de l’iodur de plata és un producte molt ba-
rat, i pagar dues hores d’avioneta i un quilo de iodur de
plata és molt més econòmic, encara que sigui trenta
vegades al mes, que no pagar alguna indemnització per
pedregada.

Llavors, el que passa amb aquests sistemes, que com he
dit, no n’hi ha cap per a destruir precipitacions, sinó per
destruir els efectes nocius de les pedregades, possible-
ment és un problema d’excés de dosis. I aquest proble-
ma que alguns tècnics, que alguns catedràtics especia-
litzats de determinades universitats –com podria ser el
doctor Cuchí, de la Universitat de Navarra– plante-
gen que l’excés de sembra de iodur de plata provoca, hi
han dades prou fiables que provoca disminució de les
precipitacions. I això que ho diuen tècnics i que alguns
assenteixen amb el cap en aquests moments, dels dipu-
tats que parlaran després, és el que la saviesa o la
rumorologia popular ha pogut comprovar molts danys,
i concretament enguany. Les típiques tronades d’estiu
han estat sistemàticament dispersades, destruïdes i sen-
se provocar pluja en determinats territoris com és el cas
aquest que plantegem de les comarques pròximes, és a
dir, de les terres de l’Ebre, pròximes al massís dels
Ports. Llavors, el que plantegem en aquesta proposta és
intentar controlar els excessos d’aquestes actuacions
contra les pedregades, perquè quan són indiscriminats
i quan són amb excés de dosis provoquen efectes de
gran sequera, com és el que en aquests moments tenim
en aquelles comarques.

Jo dic que aquesta proposta nostra, pràcticament amb
el mateix text, ha estat aprovada per diversos ajunta-
ments de la zona meridional, des de l’Ajuntament de la
Sénia, l’Ajuntament de Roquetes, Mas de Barberans,
Ulldecona, Paüls, etcètera, per la pràctica unanimitat de
les cooperatives i pel Consell Comarcal del Montsià.
Totes les forces polítiques estem convençudes que no
estem fent volar coloms, sinó que és una realitat, hi ha
una relació causa-efecte directa entre aparició d’avio-
netes i disminució de la precipitació.

Per això...

El president

Vagi completant, senyor diputat...

El Sr. Gimeno i Sanz

Acabo de seguida, senyor president. El que plantegem
és això, és presentar al Parlament un informe sobre els
sistemes de lluita contra les pedregades que s’utilitzen
a Catalunya, i ens consta que a Catalunya, segons diu
el conseller, no n’hi ha, sinó en zones limítrofes, perquè

està clar que pot ser el País Valencià o pot ser l’Aragó,
també, els que produeixen aquests sistemes de lluita,
indicant quines són les empreses i institucions que s’hi
dediquen i on tenen les unitats operatives. Segon, ana-
litzar l’eficàcia d’aquests sistemes de prevenció amb
aquesta possibilitat de correlació entre pèrdues de
l’agricultura del secà i els danys a la vegetació per la
disminució de precipitacions que s’aconsegueix indi-
rectament; i la tercera és promoure mesures urgents a
la zona –diguem-ne– del massís dels Ports, per a evitar
qualsevol alteració climàtica que pugui comportar la
reducció, directa o indirecta, de les precipitacions i, en
conseqüència, òbviament, l’alteració de l‘ecosistema,
avui en una zona encara en situació d’alt risc, precisa-
ment per aquesta sequera extrema que s’està produint
en aquesta part meridional de Catalunya.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pertoca ara, doncs, als
grups que no han presentat esmenes a cap de les dues
iniciatives, de posicionar-se respecte a les dues propo-
sicions no de llei. En primer lloc, té la paraula el dipu-
tat Joan Ridao per Esquerra Republicana.

El Sr. Ridao i Martín

Moltes gràcies, senyor president. I breument, perquè ja
han estat explicades a bastament ambdues propostes, i
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na només afegir que, com és sabut, la realització d’al-
gunes determinades pràctiques per tal d’evitar que es
produeixin pedregades a l’estiu, de fet, en la pràctica,
comporten, han comportat danys irreparables, atès que
eviten que plogui durant mesos especialment secs; en
conseqüència ocasionen greus perjudicis econòmics a
la pagesia. És el cas de la sembra del iodur de plata.

En primer lloc, la Proposició no de llei del Grup Mixt,
amb l‘objectiu de poder lluitar de forma més rigorosa
i efectiva contra les nuvolades de pedra, reclama que es
dotin les agrupacions de defensa vegetal dels mitjans
tècnics suficients i de la informació puntual necessària
per tal com evolucionen les pertorbacions i amb l’ob-
jectiu de fer-hi front amb més eficàcia i garanties. De
fet, l’ús indiscriminat de iodur de plata pot, efectiva-
ment, vestir un sant per despullar-ne un altre, i és per
això que és necessari el control de les emissions de io-
dur de plata per tal que es pugui evitar la pedregada
sense necessitat que es desfaci el núvol i s’impedeixin
les necessàries precipitacions d’aigua.

Pel que fa a l’altra Proposició no de llei, la presentada
pel Grup d’Iniciativa per Catalunya, és una iniciativa de
caràcter més genèric que proposa l’estudi exhaustiu
dels diversos sistemes de lluita i de prevenció contra les
pedregades, tant amb la participació de les empreses
com de les institucions afectades, i aquest també ens
sembla que és un objecte prou encomiable i que mereix
el nostre suport, així com la iniciativa presentada pel
Grup Mixt. I és per això que el nostre Grup Parlamen-
tari ja avança el seu suport i vot favorable.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Josep Maria Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. Amb molta brevetat, donat
que jo crec que s’han donat moltes explicacions sobre
el tema i crec que en línies molt generals coincidim
amb una problemàtica i que avui dia no solament és
observada tècnicament i que hi ha estudis, sinó que la
mateixa pagesia fa molts anys que es queixa, sobretot
en zones molt concretes, del que és una aplicació amb
excés de iodur d’argent, que no el que és l’aplicació en
sí, que crec que pot ser força bona. Ha fet referència
l’il·lustre diputat senyor Víctor Gimeno a algunes apli-
cacions que s’estan fent en alguns llocs i en alguns in-
drets dels Estats Units, i es fan no solament pel que són
possibles pedregades o calamarsades, sinó fins i tot per
a tornados, etcètera.

És a dir, nosaltres creiem que s’ha de continuar avan-
çant amb el que són els aspectes tecnològics, i en fan
referència les proposicions no de llei, quant a quines
són les quantitats que cal d’aplicar, en quin tipus de
bromades –com deia l’il·lustre diputat senyor Benet
Tugues– cal aplicar-ho, no en qualsevol núvol que ve-
iem que surt una tarda del mes de juliol o del mes
d’agost i tothom ja es fica a córrer per encendre els
coets i tirar el iodur de plata, o que surtin les avionetes.
Amb la qual cosa nosaltres donarem suport a aquestes
proposicions no de llei. Creiem que s’ha de continuar
treballant en aquest tema, però principalment s’ha de
fer un treball d’investigació i de recerca perquè després
pugui ser una aplicació correcta i acurada per part de...,
ja no m’atreviria a dir, indiscriminadament. del qui
vulgui, sinó que el que s’hauria d’anar a buscar aquí és
una col·laboració efectiva per part de dos organismes
–crec jo– importants: per una banda, Agroseguro, i per
una altra banda, el mateix Departament o tècnics del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista, té la parau-
la el diputat Mariano Gil.

El Sr. Gil i Agné

Gràcies, senyor president. Bé, aquestes dues proposici-
ons no de llei, encara que estan situades en territori re-
lativament distanciat, el fons és el mateix; en tot cas, en
la primera també anunciar el nostre vot favorable, tant
si el proposant accepta com si no accepta l’esmena; en
tot cas, creiem que el seu posicionament és correcte. I
després en la segona, que d’alguna manera ja ens ateny
una mica més prop, faré unes quantes matisacions, les
més breus possibles, perquè jo també entenc que des-
prés se n’han fet explicacions ja molt ampliades i molt
ben explicades; crec que tampoc no és massa correcte
insistir.

Jo sí que els diria que resulta, d’entrada, una contradic-
ció parlar de les terres de l’Ebre –el nom ve de l’Ebre,

que vol dir riu i vol dir aigua– i haver de parlar de se-
quera, de poca aigua, que realment sembla que no s’en-
tén. Jo, personalment, també els diré que fins fa poc
temps era bastant incrèdul en aquestes coses que es
deien, encara que ja, des de fa molts anys, els que som
d’aquelles terres sabem que per la part del Delta s’uti-
litzaven coets per desfer les tronades, que és el que
nosaltres sentíem dir: «se desfan les tronades», sense
més tipus d’explicació. Però després, aquesta obligació
que tenim els diputats, no ja simplement com a perso-
nes, sinó com a càrrecs públics, d’estar ben informats,
d’assistir a assemblees en aquestes passades setmanes,
com s’ha anomenat ja per aquí, concretament a la
Sénia, Ulldecona, de rebre informació, jo diria, bastant
completa, documentació escrita i documentació de pa-
raula de bastanta gent, i concretament de la Unió de
Pagesos, un va arribant a la conclusió que alguna cosa
està passant en aquest tema.

Les possibilitats tècniques semblen que són reals: és
possible escampar iodur de plata a 10.000 metres per
damunt de les tronades, fer allí una sembrada, i que
amb això, què és el que s’aconsegueix? Multiplicar,
triplicar els centres de condensació de l’aigua i en lloc
de caure unes pedres importants, que és la pedregada,
doncs, caure simplement pluja. Però com que no hi ha
un control –sembla– en la quantitat, això fa que ni cau
pedra ni cau pluja; el que passa és que es desfan les tro-
nades. I com a testimoni personal, jo miro molt el
temps, miro molt el cel, el cel climatològic, i els puc dir
que m’han fet pensar molt aquestes informacions del
món de la pagesia, perquè després jo sí que vaig rebo-
binant una mica i me n’adono que mirant el massís dels
Ports, dels ports de Caro o dels ports de Tortosa -
Beseit, com se li vulgui dir, veient que s’estan formant
tempestes, que és bastant freqüent allí, i pensant un que
plourà, al cap de poca estona han desaparegut els nú-
vols. Alguna cosa passa. Jo no puc dir que sento soroll
d’avions, però sí que puc dir que molta gent els ha sen-
tit. Per tant, és indiscutible que hi ha possibilitats tec-
nològiques. Les causes s’han dit aquí molt ràpidament,
és preferible estalviar el cost d’aquesta inversió que no
pagar les pedregades.

Hi ha un pagès, allí al meu poble, que a més és regidor
–per tant, això que queden pocs pagesos regidors– i té
una frase molt important al respecte; diu: «Jo tinc diver-
ses finques» –és un pagès que pot viure de la seva ter-
ra– «bastantes disperses en el terme de Roquetes i en
altres llocs, i si pedrega, possiblement només m’agafarà
una finca, per tant, perdré una finca, però si no plou me
les agafa totes; per tant, prefereixo que pedregui a que
no plogui.» Per tant, està vist que hi ha interessos eco-
nòmics, darrere, importants. I les conseqüències, a més
que no plou i que és un factor negatiu per a l’economia,
sobretot la part del secà de l’oliva, sobretot, dir dues
coses més. No ploure vol dir que els aqüífers no es
realimenten i que els dos mil i escaig o tres mil pous
que tenim a les comarques del Montsià i del Baix Ebre
en la part de secà estan minvant, i això comença a ser
ja una mica preocupant. I després, un altre factor que
interessa molt en aquella serralada, i és que si no plou
el risc d’incendis és molt més fort que si plogués.

Per tant, per concloure, i és un tema que penso que
donaria bastant més de si mateix, per anar concloent,
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veiem molt correctes aquestes dues proposicions no de
llei i, per tant, per part del Grup Socialista, evidentment,
recolzarem tot el que sigui que per part de l’Adminis-
tració se doni el màxim d’informació i que ningú
s’atreveixi a alterar el clima natural de la climatologia,
ni per no ploure..., jo a vegades diria, fins i tot, per
ploure amb rogatives, perquè si es fa una rogativa molt
forta és possible que torni a pedregar en lloc de plou-
re. (Rialles.)

El president

Gràcies, senyor diputat. Correspon a la diputada de
Convergència i Unió, Gloria Pallé, posicionar-se sobre
el punt onzè.

La Sra. Pallé i Torres

Doncs, jo sí que seré breu. Dic que sí, que el nostre
Grup Parlamentari votarà, donades totes les explicaci-
ons, algunes més o menys compartides, la Proposició
no de llei presentada per Iniciativa per Catalunya - Els
Verds.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Correspon ara al di-
putat Benet Tugues per tal de posicionar-se respecte a
si accepta o no l’esmena de Convergència i Unió.

El Sr. Tugues i Boliart

Gràcies, senyor president. Acceptarem l’esmena de
Convergència i Unió pel que fa al punt 2; per tant,
aquest punt 2 quedarà tal com ve redactat literalment
per l’esmena de Convergència i Unió. I pel que fa al
punt 1, hem arribat a un acord transaccional, i per tant,
el punt 1 diria el següent: «a implementar i desenvolu-
par els mitjans tècnics perquè es pugui informar les
ADB sobre l’evolució de les pertorbacions i sobre la
probabilitat de calamarsades per tal de lluitar-hi amb
més eficàcia». Per tant, el text que posaríem a conside-
ració d’aquesta Comissió seria..., i ara el passarem.

Gràcies, senyor president.

El president

Molt bé, moltes gràcies, senyor diputat.

Passaríem, doncs, a la votació d’aquestes dues propo-
sicions no de llei. En primer lloc, del punt número 9 de
l’ordre del dia.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.

I el punt onzè de l’ordre del dia.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El punt onzè ha estat també aprovat per la unanimitat
dels diputats presents a la Comissió.

Control del compliment de la Resolu-
ció 497/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un refugi de
pescadors a la badia de Cadaqués (Alt
Empordà) (tram. 340-00508/05)

Passaríem ara al segon punt de l’ordre del dia: control
del compliment de la Resolució 497/V del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’un refugi de pes-
cadors a la badia de Cadaqués, a l’Alt Empordà, pre-
sentat pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya; per fer la defensa, té la paraula el dipu-
tat Joan Puigcercós.

El Sr. Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyo-
ra Neras, senyors diputats, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, en aquesta mateixa sala, ja fa uns
quants mesos de l’any 98, el 5 de març del 98, va apro-
var una Proposició no de llei per a la construcció d’un
refugi de pescadors a la badia de Cadaqués, Alt Em-
pordà, presentada en aquest cas només pel Grup d’Es-
querra Republicana, però que va tenir el suport de bona
part dels grups d’aquesta Comissió –el Grup Popular,
el Grup d’Iniciativa per Catalunya, el Grup Socialista i
el Grup Mixt. Va ser fruit d’un debat que vàrem
transaccionar els diferents grups, i concretament el text
redactat fruit d’aquest transacció, sol·licitada pel Grup
Mixt i el Grup Popular, va acabar amb el següent resul-
tat: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre les accions necessàries per instal·lar un refugi
al centre de serveis per als treballadors de pesca artesa-
na de Cadaqués, a la badia de Cadaqués. Aquesta
instal·lació ha de ser feta amb materials no pesats ni
estructures d’obra definitives. El material utilitzat ha de
ser fusta i pissarra de Cadaqués.»

Aquesta va ser la Resolució aprovada aquí, fruit de la
transacció, i que el text és inequívoc. És a dir, la dàrsena
ha d’estar instal·lada a la badia de Cadaqués, entenem
que no ha de ser en cap altre lloc, ni cap altre indret del
municipi de Cadaqués, la construcció d’aquesta dàrse-
na ha de ser amb materials no pesats, amb materials no
definitius, no obra estable, sinó que ha de ser el que
s’ha anomenat sempre, ara, enginyeria verda.

En data amb registre 7 d’octubre, el conseller d’Agri-
cultura, de Ramaderia i Pesca, el senyor Francesc
Xavier Marimon i Sabater, va fer arribar a la Mesa del
Parlament el compliment de la Resolució abans co-
mentada. A la justificació del compliment se’ns comu-
nica que «s’han mantingut diferents reunions» –i estic
citant textualment– «entre l’Ajuntament de Cadaqués i
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca», i a
més, en aquest cas, se’ns al·ludeix una resolució apro-
vada en el debat monogràfic de política agrària del 12
de març del 98. I el Grup d’Esquerra Republicana no és
només..., entenem que no és un fet excepcional, doncs,
que el Govern ens contesti amb ambigüitat o sense una
forma clara, però en aquest cas sí, perquè és que fins i
tot esmentàvem l’indret, el tipus de construcció, i ente-
nem que se’ns contesti des del Govern i se’ns digui que
s’han mantingut contactes amb l’Ajuntament de
Cadaqués no satisfà la voluntat del Grup d’Esquerra,
que és el que s’havia aprovat.
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I és per aquestes raons que el Grup d’Esquerra entén
que el Govern no ha complert l’objectiu que es va de-
batre en aquesta Comissió, aprovada per la majoria dels
grups, per tant, legítima, la Resolució que s’ha aprovat
en aquesta Comissió d’Agricultura, i el que fa és apli-
car, en aquest cas, l’article 131.4 del Reglament del
Parlament de Catalunya, a partir del qual demanem que
el Govern torni a fer el Decret de compliment. Entenem
que no s’han complert les expectatives creades, no s’ha
complert l’acord d’aquesta Comissió. Creiem que és
greu, perquè ens sembla que s’estan supeditant interes-
sos no estrictament que emanem d’aquest Parlament
legítim, escollit pels ciutadans de Catalunya, s’estan
subordinant a interessos privats o, en definitiva, de de-
terminats grups que sembla que volen acabar fent un
port esportiu al que és la badia de Portlligat. I per
aquest motiu el Grup d’Esquerra Republicana torna a
posar a l’ordre del dia d’aquesta Comissió aquest punt
de l’ordre del dia.

Moltes gràcies, senyores diputades, senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Correspon ara de posi-
cionar-se als diferents grups de la Comissió. Per fer-ho,
en primer lloc té la paraula, pel Grup Mixt, la diputa-
da Maria Olivares.

La Sra. Olivares i Usac

Gràcies, senyor president. Únicament per dir que estem
totalment d’acord amb el compliment d’aquesta Re-
solució, que es porti a terme, aprovada aquí al Parla-
ment.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Els Verds, té la paraula el dipu-
tat Víctor Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. He cregut entendre que el
Grup d’Esquerra Republicana precisament del que es
queixa és que no s’ha complert, i jo diria que el nostre
Grup compartim que aquí hi ha una –jo diria– deforma-
ció, fins i tot vulneració dels acords parlamentaris, en
el sentit que sembla que la resolució 497 –aquesta de
què estem parlant– ha quedat obviada per la Resolució
posterior del debat de política agrària. La mateixa res-
posta del conseller a l’hora de parlar del control de
compliment diu: «Fem el compliment perquè és el que
mana el reglament», i després diu: «Posteriorment, vam
prendre aquest altre acord, que diu establir un diàleg»,
i llavors diu: «Des d’aquesta data s’han mantingut di-
ferents reunions entre l’Ajuntament de Cadaqués i el
Departament d’Agricultura.» Per tant, vol dir: hi ha
diàleg.

Ara bé, què vol dir això? Jo entenc que la Resolució
497 no és contradictòria amb la Resolució número 33
del debat de política agrària i que les dues són acords
i mandats d’aquest Parlament. Perquè a la Resolució

del debat de política agrària només diu «establir un di-
àleg amb l’Ajuntament per a trobar l’emplaçament de-
finitiu a la dàrsena destinada a la pesca artesana i als
serveis de parc natural», però no diu com, només diu
«considerant totes les possibilitats que ofereix el ter-
reny marítim municipal». El que sí que està clar és que
el com ho precisa la Resolució que no ha estat revoca-
da, 497, que diu com: «amb materials no pesats ni es-
tructures o obres definitives, i els materials utilitzats
han de ser la fusta i la pissarra de Cadaqués». És a dir,
no es tracta de parlar de la segona obviant la primera,
sinó que la segona i la primera s’han de considerar com
un tot. Hem d’aplicar el diàleg amb l’Ajuntament, però
ho hem de fer amb les consideracions que parla la Re-
solució 497. Simplement, crec que és això el que hem
de veure. Si s’ha oblidat, s’ha volgut passar per sobre
de la Resolució 497, que legalment està al mateix nivell
que l’altre, o no. I en aquests moments ens fan creure
tots els indicis que hi ha intent de passar per sobre de
la 497. Possiblement, no podrem dir que encara sigui
així, perquè encara no s’ha pegat una paletada, però
creiem que, en tot cas, el que s’ha de fer és seguir vi-
gilant, seguir complint les dues resolucions, no només
la segona, perquè, com he dit, la segona no està per
damunt de la primera.

Per tant, jo crec que la resposta del conseller és una
resposta incorrecta, perquè no fa en absolut referència
a aquesta 497, i per tant, considerem que no s’ha com-
plert el mandat parlamentari fruit de la Resolució
aquesta que estem debatent.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Josep Maria Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. De les paraules del diputat
que m’ha precedit, l’il·lustre diputat senyor Víctor
Gimeno, jo voldria enllaçar perquè ens serveix –al-
menys al Grup Popular– per fer el nostre posicio-
nament respecte al que demana el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que és si s’ha
complert o si no s’ha complert la Resolució 497/V
d’aquest Parlament. El senyor Víctor Gimeno deia:
«No s’ha fet» o «no s’ha pegat encara una paletada.»
Encara no s’ha fet. I deia també que la Resolució que
es va aprovar en el decurs del debat de política agrària
no està deslligada una de l’altra. No fa falta deslligar-
les una de l’altra; una concreta molt més, que és la que
es va aprovar en aquesta Comissió d’Agricultura, i en
canvi la que es va aprovar en el debat monogràfic ins-
tava el Govern a establir un diàleg amb l’Ajuntament de
Cadaqués.

Quan agafem el mateix escrit que ha lliurat a la mesa
del Parlament el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i ens torna a copiar el mateix re-
dactat final de la Proposició no de llei que es va apro-
var, diu: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a
emprendre les accions necessàries», i després continua
acotant molt més aquestes accions necessàries. Per des-
comptat que un tema com un refugi per als treballadors
de la pesca artesana a Cadaqués, a la badia de Ca-
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daqués, amb tota la problemàtica que ha envoltat i que
encara està envoltant, amb una proposta de resolució
com va sortir aquí, on el Grup que dóna suport al Go-
vern hi va votar negativament, on després hi va haver
una resolució en el debat monogràfic, home, què menys
que aquestes accions necessàries, o a la proposta de
resolució, o l’aprovada en Comissió, o després l’apro-
vada en el debat monogràfic de política agrària, que es
portin i que es facin negociacions i que s’estableixi di-
àleg amb l’Ajuntament. Suposo que tots hi estarem
d’acord, que es faci això.

Una altra cosa és dir: «Aquesta resolució 497/V està
complerta literalment?» No, no està complerta literal-
ment, però és que abans és necessari que hi hagi un
diàleg amb l’Ajuntament de Cadaqués per després po-
der complir aquesta proposta de resolució. O és que el
Parlament de Catalunya o és que el Govern de la Gene-
ralitat –més el Govern de la Generalitat, perquè el que
li dóna el mandat és el Parlament de Catalunya– pot ser
de forma unilateral qui ha de fer aquest refugi a
Cadaqués? Haurà de parlar amb l’Ajuntament, creiem
nosaltres. Amb la qual cosa nosaltres creiem que..., o
desitjaríem, per dir-ho d’alguna manera, que la propos-
ta de resolució 497/V, junt, també, amb la que es va fer
al debat, la Resolució 33 del debat monogràfic d’agri-
cultura es duguessin a terme, que fossin una realitat.
Però nosaltres creiem que, de moment, amb l’escrit que
ha lliurat el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, avui nosaltres no podem donar suport al que seria el
suport a la Proposta que ens fa el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que seria dir-li:
«El Govern està incomplint.» El Govern encara no ha
pogut incomplir, perquè el Govern tot just el que ha fet
és començar unes negociacions i un diàleg amb l’Ajun-
tament de Cadaqués.

És per aquests motius, senyor president, que nosaltres
no donarem suport al que és la proposta del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i nos-
altres si es fica a votació el que és un sí o és un no
–que creiem que és el que s’ha de ficar a votació quant
al seu control de compliment–, nosaltres, malgrat que
creiem que caldria avançar més en aquest control del
compliment de la Resolució, avui nosaltres votaríem sí:
el Govern de la Generalitat està complint la proposta de
la Resolució.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista té la
paraula el diputat Martí Sans.

El Sr. Sans i Pairutó

Gràcies, senyor president. D’entrada, per dir que do-
nem suport a la proposta que fa Esquerra Republicana
d’exigir el control del compliment de la Resolució 497/
V, però també dir que com a gent que estem..., aquest
diputat està a l’Alt Empordà, i coneixedor de com fun-
cionen les coses, sobretot en alguns llocs de l’Alt
Empordà i concretament a Cadaqués, jo penso que aquí
les intervencions que hi ha hagut de les diputades i els
diputats han estat correctes –fins i tot, el senyor

Fabregat, que ha dit que s’ha de portar al diàleg, s’ha de
continuar el diàleg o s’ha de fer el diàleg perquè es faci
el compliment de la Proposició no de llei que es va pre-
sentar a la Comissió del Parlament–, el que sí que està
clar és que el diàleg allà no va per allà on han dit vos-
tès. Allà no hi ha diàleg; allà hi ha un grup de pressió
que ha fet històricament el que li ha donat la gana i que
ara no vol baixar del burro, i a base de pressions o a
base –suposo– d’amenaces, de dir: «No sé què farem,
si no es fa el que nosaltres diem», estan intentant
reconduir la situació d’una manera que jo em penso
que no és de rebut.

Si no es compleix la Resolució aquesta, jo els anticipo
que no sé a qui li tocarà en el futur, però es continuarà
parlant del tema del refugi de pescadors de Cadaqués.
I no es continuarà parlant en termes de refugi de pesca-
dors ni de malmenar més o menys el medi ambient,
s’estarà parlant en termes d’especulació urbanística i de
jugades poc clares per després aconseguir uns objectius
que no han sortit, en cap moment, en tot el debat
d’aquest tema. Aquesta és la realitat, i aquesta és la re-
alitat dura, difícil. I fins i tot jo puc comprendre una
mica la situació en què es troba el Govern, en què es
troba el conseller, perquè possiblement tampoc és co-
neixedor d’això, però al darrere d’aquesta situació hi ha
un afany especulatiu. Un afany especulatiu amb un fu-
tur que ja sortirà, quan toqui, de la manera que sigui, i
que tot això haurà estat una estratègia per emmascarar
uns objectius que no s’han declarat, no s’han dit en tot
aquest procés.

Aquesta és la realitat tal com nosaltres la veiem. Pen-
sem que la Proposició no de llei que es va aprovar era
raonable, era molt assenyada, era respectuosa amb el
medi. També és veritat que la Resolució en el debat de
política agrària deixa, només, obert un diàleg per par-
lar-ne i no va més enllà. Però jo desitjo, pel bé de tots,
pel bé del poble de Cadaqués i perquè aquest tema
s’acabi de la millor manera possible, que aquest diàleg
porti a convèncer els amics de Cadaqués que la Propo-
sició que es va aprovar en aquesta Comissió és una Pro-
posició assumible per tothom, raonable i que, més en-
llà del que seria una obra correcta, permetria, també,
millorar els nivells de diàleg i de convivència en aquest
poble.

Per tant, senyor president, senyores i senyors diputats,
donarem suport al compliment de la Resolució que
demana Esquerra Republicana.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, té la paraula la diputada Maria
Glòria Pallé.

La Sra. Pallé i Torres

Gràcies, senyor president. Bé, nosaltres entenem que,
malgrat tot, el compliment de la Resolució, tant la que
va estar feta com a Proposició no de llei en la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pertinent, així
com el que es va aprovar, també, en el debat monogrà-
fic sobre la política agrària, ramadera i pesquera, per a
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nosaltres sí que tira endavant. Perquè, en concret, si bé
a la Proposició no de llei, el Grup, concretament, d’Es-
querra Republicana de Catalunya, demanava al Govern
que emprengués les accions necessàries per instal·lar un
refugi al centre de serveis per a treballadors de la pes-
quera artesana de Cadaqués, etcètera, també és veritat
que en el debat monogràfic s’instava aquest Govern
que fes un diàleg, precisament, amb l’Ajuntament de
Cadaqués per tal que aquesta realitat pogués ser això
que volem tots, una realitat.

Aleshores, la constatació del nostre Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió és que en aquests moments
han set nombroses les trobades i que el diàleg s’ha es-
tablert amb l’Ajuntament de Cadaqués per tirar enda-
vant, precisament, tant aquesta Proposició no de llei,
com la que complementa, que és, lògicament, la Reso-
lució aprovada en el debat monogràfic. Per tant, la nos-
tra postura és ben clara. El desig de tots plegats és que
això tiri endavant, però nosaltres no podem, de cap
manera, donar suport i obviar el paper que ha de tenir
l’Ajuntament de Cadaqués. Des d’aquesta perspectiva,
nosaltres no podem donar suport que..., nosaltres com-
plim aquesta resolució i per tant, aquesta serà la nostra
votació.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. El diputat Joan
Puigcercós em demana la paraula.

El Sr. Puigcercós i Boixassa

Per al·lusions, senyor president. A veure, el senyor
Fabregat té raó quan diu que no s’ha fet una palada i,
per tant, que no cal començar. El que passa és que és
una raó relativa, perquè jo convido els membres
d’aquesta Comissió a visitar el municipi de Cadaqués
i podran veure com el pla d’actuació del Pla parcial que
es fa ben bé sobre de Portlligat, que és S’Alqueria
Gran, es podrà veure com s’ha urbanitzat, com s’ha
posat l’enllumenat, com s’han fet les voreres, és a dir,
s’està allà posant les bases d’una urbanització; per mi-
racle s’ha desactivat un pla parcial. Per tant, palada, ja
n’hi ha, si més no els interessos a què al·ludíem.

I en senyor lloc, el Grup de Convergència, és a dir, di-
àleg, sí, però és clar, el que no especifica la Resolució,
el decret de compliment que envia el conseller
Marimon, és en quin sentit és aquest diàleg. És clar,
diàleg pot ser diàleg en molts sentits, i ens sembla que
la Resolució d’Esquerra Republicana, en el seu mo-
ment aprovada en aquesta cambra, la 497, tenia un sen-
tit molt clar del diàleg, i el que no ens diu en la resposta
del conseller Marimon és cap a quin s’orienta aquest
diàleg. És a dir, a fer una dàrsena de materials no pe-
sats, a fer-la a la badia de Cadaqués, a fer-la a la badia
de Portlligat. Aquest és el problema.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.

Preguntaria ara si hi ha algun diputat de la Comissió o
diputada que vol posar a debat, a votació –diguem-ne–
el criteri de si hi ha hagut compliment de la Resolució
497/V. Hi ha algun diputat que vol posar a votació?
Molt bé, segons el Reglament posarem a votació aquest
control de compliment.

Vots a favor? O sigui, favorables al fet que hi ha hagut,
que entenen que hi ha hagut control de compliment de
la Resolució? (Pausa.) Sí, de compliment, favorables
que hi ha hagut compliment.

Vots en contra?

Abstencions?

El criteri de la Comissió és el següent: hi ha 14 diputats,
14 vots favorables de 14 diputats que consideren que hi
ha hagut control de compliment, i 7 vots negatius, 7
diputats o diputades que consideren que no hi ha hagut
el control de compliment de la Resolució 497/V.

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció del plom en els perdigons de caça
per materials alternatius més respec-
tuosos amb el medi (tram. 250-01718/
05)

Passaríem ara al punt sisè de l’ordre del dia: Proposició
no de llei sobre la substitució del plom en els perdigons
de caça per materials alternatius més respectuosos amb
el medi. Presentada pel Grup Parlamentari Popular, per
a la seva defensa té la paraula el diputat Josep Maria
Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Senyor president, li demanaria trenta segons perquè la
diputada que presentaria i defensaria la Proposició no
de llei és la diputada senyora Maria Dolors Nadal, que
suposo que deu estar a punt. Els demanaria..., ni tren-
ta segons.

El president

En tot cas, aprofitarem aquesta estona abans que iniciï
la seva intervenció la diputada Maria Dolors Nadal per
anunciar-los que el punt dotzè de l’ordre del dia ha estat
ajornat per a una propera Comissió. I ara sí té la paraula
la diputada Maria Dolors Nadal.

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, abans d’entrar en la defensa de la Proposició
no de llei del Grup Popular, voldria fer una considera-
ció prèvia, i és que hauria estat interessant, hauria es-
tat convenient que el debat d’aquesta Proposició no de
llei s’hagués fet conjuntament amb la Proposició no de
llei que en el seu dia va presentar Esquerra Republica-
na i que es va debatre en aquesta Comissió el dia 22
d’octubre. Que s’entengui el que estic dient: dic exac-
tament el que vull dir: que hauria estat convenient, que
hauria estat interessant; en cap cas és una crítica a l’or-
dre del dia confeccionat per la Mesa. Vull dir, que quedi
clar només la conveniència que s’haguessin debatut
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conjuntament, a més tenint en compte que la proposta
del Grup Popular estava presentada, també, des del mes
de juliol.

Dit això, la primera consideració que varem fer quan
vam tenir coneixement que es debatien les propostes
d’Esquerra Republicana en aquesta Comissió va ser
retirar la proposta del Grup Popular, donat que ja s’ha-
via produït un debat amb la mateixa preocupació i pràc-
ticament en els mateixos termes que nosaltres havíem
plantejat. Ara bé, en veure publicada la Resolució en el
Butlletí 339, de 10 de novembre, hem considerat que hi
havia una part de la nostra proposta que sí que queda-
va recollida en aquesta Resolució 736/V, però que hi
havia una altra part que no. I per tant, ens va semblar,
vam considerar, que seria bo arrodonir aquesta resolu-
ció 736 amb les altres consideracions que feia el nos-
tre Grup.

Tots som conscients –es va debatre ja en aquesta Co-
missió– que la utilització de perdigons de plom a la
caça és responsable d’una..., és a dir, dóna lloc a un
element contaminant gravíssim, que es va posar de
manifest a la jornada tècnica que sobre plumbisme es
va organitzar per part de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, a la qual van participar,
a més a més de representants del Ministeri de Medi
Ambient, representants de totes les administracions
autonòmiques, científics experts en toxicologia, experts
internacionals en plumbisme, ONG, federacions de
caça, representants de la indústria cartutxera i mitjans
de comunicació interessats en la matèria, és a dir, dedi-
cats a la caça.

Ens ha portat a mantenir la nostra Proposició no de llei
la Resolució i també les conclusions als debats que es
van produir en aquesta jornada tècnica que els esmen-
tava, perquè tots els participants van manifestar la seva
preocupació perquè el plumbisme és un problema am-
biental gravíssim. Fem-nos idea que els experts en
aquesta matèria van palesar, els científics van advertir
que el plom abandonat té un efecte contaminant tan
destacable que els seus efectes nocius poden arribar
fins a 300 anys. Això ens dóna idea que no es tracta
només de constituir la comissió d’estudi que es recull
per veure de buscar alternatives a la utilització del
plom, sinó també a la necessitat que el plom que ja es
troba abandonat a Catalunya pugui ser d’alguna manera
recollit. En aquest sentit, tenim un problema, però te-
nim les solucions. Tenim un problema gravíssim, per-
què també es va treballar en aquesta jornada un estudi
que s’havia realitzat sobre les concentracions de plom
arreu del món, i aquest estudi va donar el resultat que
les dues zones més contaminades d’arreu del món són
l’Albufera de València i el Delta de l’Ebre. És a dir, és
quelcom que –si m’ho permeten expressar col·lo-
quialment– ha arribat el moment, ja, de posar-nos-hi
seriosament per resoldre-ho.

Deia que tenim alternatives, tenim alternatives que no
només s’han desenvolupat, sinó que, a més a més, s’es-
tan comercialitzant ja a Europa, s’estan comercialitzant
també a Espanya..., alternatives a la munició de plom,
com són materials no tòxics, com són l’estany, l’acer,
el molibdè, el bismut, el tungstè-ferro o el tungstè-po-
límer. Però és que, a més a més, si no ens hi posem ben

aviat, estem incomplint una directiva europea, estem
incomplint la Directiva 79/409, l’estem vulnerant, per-
què en aquesta Directiva es recullen els principis de
sostenibilitat que en qualsevol cas han d’informar, han
de regir l’aprofitament d’aquestes espècies que estan
sotmeses a explotació. Però és que, a més a més, atemp-
ta contra tots els principis, atempta sobre allò que són
les bases de tota la legislació de conservació d’espèci-
es i hàbitats, tant estatal com autonòmica.

Per tant, donat que –com deia– s’ha aprovat aquesta
Resolució sobre la mateixa matèria que –jo crec– recull
perfectament..., jo diria no només perfectament, sinó
que millora, fins i tot, el plantejament que havia fet el
Grup Popular, en la mesura que no només recull la pro-
blemàtica relativa a l’ús de cartutxos amb perdigons de
plom a la caça, sinó també els pesos de plom a la pes-
ca, el Grup Popular retiraria el primer punt de la seva
Proposició no de llei, entenent que ja hi ha aquesta
obligació per part del Govern de constituir la comissió
d’estudi sobre aquesta problemàtica. Tot i que fa poc
que es va aprovar, sí que serà interessant, quan intervin-
gui el representant del Grup de la majoria, que ens ex-
pliqui si aquesta Comissió ha estat ja constituïda o en
quin termini es pensa constituir aquesta Comissió.

Respecte als punts segon i tercer, els mantindríem per-
què –insisteixo– considerem imprescindible que es
prenguin mesures per substituir els perdigons, perquè
com deia, no és quelcom que haguem d’estudiar molt
més, perquè és que ja tenim alternatives. I finalment,
com deia abans, no només veure les repercussions que
té sobre la salut pública i les repercussions que té sobre
el medi el plumbisme, sinó també fer quelcom per re-
tirar el que ja tenim a les nostres..., especialment, vull
dir dels cartutxos que tenim disseminats per Catalunya,
especialment a les zones humides, i que com he dit
abans fan que el Delta de l’Ebre sigui una zona, la zona
més contaminada, junt amb l’Albufera, del món per
cartutxos de plom.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors
diputats. Per tant, sotmetríem a votació els punts 2 i 3
de la Proposició.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Hi ha una esmena
presentada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió; per a la seva defensa té la paraula el diputat
Ramon Espadaler.

El Sr. Espadaler i Parcerisas

Gràcies, senyor president. La veritat és que nosaltres
havíem presentat esmenes als tres punts; per tant, en
decaure el primer punt decau l’esmena nostra al primer
punt, per raons òbvies. I em sembla que ens podem
arribar a posar d’acord amb el Grup Parlamentari Po-
pular en trobar sortida als dos punts restants. Compar-
teixo al cent per cent el que ha dit la ponent del Grup
Popular que hauria estat bo, i també comparteixo –en
el sentit que no és una crítica a la Mesa– que hauria
estat bo poder-les debatre simultàniament, perquè en el
fons estem donant voltes d’una manera molt semblant
sobre un mateix problema. Per aquesta raó, l’esmena
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segona nostra era «estudiar la possibilitat». Si hem en-
comanat aquesta comissió al Govern, la creació
d’aquesta comissió tècnica per fer aquest estudi, la
nostra esmena, de fet, podria, fins i tot, ser sobrera per-
què amb anterioritat ja havíem aprovat una cosa sem-
blant. Malgrat tot, la defensem en ares de poder fer una
possible transacció amb el Grup Popular, si així hi es-
tigués d’acord.

En relació amb la comissió, a aquest diputat no li cons-
ta que estigui constituïda, però en qualsevol cas el man-
dat de la Comissió d’Agricultura és que tinguem la re-
solució, les conclusions d’aquesta comissió abans d’un
any. Aquesta comissió va ser..., el mandat del Parlament
és de fa escassament un mes, em sembla que va ser el
dia 22, per tant, fa escassament un mes, no vull enga-
nyar ningú; a un servidor no li consta que estigui a ho-
res d’ara constituïda, però sí que li consta que el termini
de les conclusions d’aquesta comissió s’ha de presen-
tar a un any a comptar a partir del 22 del mes passat. I
no els quedi cap mena de dubte que adquireixo el com-
promís personalment d’intentar instar o convèncer el
Departament per tal que agiliti la creació d’aquesta
comissió, atès que ja no és una sinó que són dues pro-
posicions no de llei que plantegem sobre un problema.

En relació al punt tercer, nosaltres havíem presentat una
esmena de supressió, i em sembla que ens podrem po-
sar d’acord, també, amb el Grup Popular, però m’agra-
daria justificar una mica el perquè. Clar, a nosaltres
se’ns fa difícil –sobretot metodològicament– poder eli-
minar o treure els perdigons disseminats ja. Estem
d’acord que això és un problema greu i estem d’acord,
perquè són fets objectius, el que parlava la ponent so-
cialista, que el Delta és una de les dues zones més con-
taminades d’Europa... –perdó, popular–, però em sem-
bla que estarem d’acord –i el qui els parla no és ni ca-
çador ni tècnic en aquesta matèria– que deu ser una
cosa com bastant difícil poder eliminar, poder treure els
perdigons d’aquestes zones. Per tant, jo espero poder
arribar a una transacció en aquest punt, i estic segur que
hi arribarem; si no hi arribéssim, nosaltres ens veuríem
obligats a votar-hi en contra, perquè tècnicament no
sabem com es pot fer, no sabem com es pot fer aques-
ta retirada.

Per tant, per tot plegat, en primer lloc agrair a la ponent
del Grup Popular la retirada del primer punt i esperar
que a partir de les nostres esmenes puguem arribar a
bon port amb una transacció que em dóna la sensació
que ens entendrem.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Abans de donar pas al
posicionament dels grups que no han presentat esme-
nes, sí que com a president de la Comissió vull dir que
aquesta Proposició no de llei i l’anterior que es va de-
batre a l’anterior Comissió no es van poder posar al
mateix ordre del dia perquè aquesta Proposició, preci-
sament, no havia esgotat encara el termini d’esmenes.
Per tant, a l’anterior Comissió hi van anar totes les pro-
posicions que estaven alliberades de termini d’esmenes,
i per tant aquesta d’aquí no hi estava. Aquesta és la raó

i, per tant, no hi ha cap altre tipus de motivació, ben al
contrari.

Ara sí, correspon al Grup Mixt de posicionar-se i té la
paraula la diputada Maria Olivares.

La Sra. Olivares i Usac

Gràcies, senyor president. Com deia la il·lustre diputa-
da senyora Nadal, no és la primera vegada que es
presenta una Proposició no de llei sobre aquest tema, i
més o menys amb els mateixos criteris. I no solament
hi ha la d’Esquerra Republicana del mes passat, sinó
que Iniciativa per Catalunya - Els Verds el mes de fe-
brer del 97 ja va presentar, també, una Proposició sobre
el tema a la qual no se li va donar recolzament. És de
suposar i confiem que aquesta vegada, donat que el
Grup no és de l’oposició, tingui millor repercussió.

Nosaltres li donarem suport especialment als punts 2 i
3, donat que el primer de fet ja està retirat, però nosal-
tres consideràvem que no estava de més que es fes un
estudi. Però, de totes maneres, considerem que està de
sobres comprovada la repercussió negativa que té sobre
les aus i els seus consumidors la utilització dels perdi-
gons de plom en la caça.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari d’Es-
querra, té la paraula el diputat Joan Puigcercós.

El Sr. Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, senyors
diputats, la darrera Comissió d’Agricultura va aprovar
una proposició no de llei d’Esquerra Republicana de
Catalunya que anava en la mateixa línia i que el nostre
Grup Parlamentari va deixar molt clar el seu posicio-
nament respecte al plumbisme i les conseqüències que
es deriven de la utilització dels perdigons de plom, els
que provoquen cada any i de manera molt important
l’enverinament de milers i milers d’aus aquàtiques,
especialment a les zones com el Delta de l’Ebre, així
com efectes nocius als consumidors que mengen la
carn d’aquestes aus i que comporten alhora perjudicis
ecològics. El nostre posicionament va quedar ben clar
i, per tant, el nostres vot serà favorable.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya, té la paraula el diputat Víctor
Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. Senyora Dolors Nadal, en tot
cas li diria amigablement «benvinguda al club». I dic
això perquè segurament totes aquestes dades que vos-
tè ha defensat amb convicció, o almenys la sensació és
aquesta, que ho fa amb convicció a partir d’aquesta
jornada tècnica que va fer el Ministerio de Medio
Ambiente, ja són dades que el nostre Grup va posar en
consideració d’aquest Parlament, que van ser votades i
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rebatudes per la majoria dels grups parlamentaris ara fa
exactament un any. I els estudis que demostren aquest
nivell de contaminació, sobretot a la zona del Delta de
l’Ebre pel que fa referència a l’àmbit català, de les con-
seqüències sobre la fauna, sobre el possible consum,
etcètera, són estudis de l’any 94, 95, 96, de diversos
tècnics que segurament devien ser els mateixos que van
assistir a aquesta jornada tècnica. Segurament, segons
on exposen els estudis, convencen més gent o no, però
per això li deia «benvinguda al club». Si segurament
aquestes jornades s’haguessin fet abans de finals del 97,
hauríem pogut votar favorablement en aquells mo-
ments. Per tant, no em vull estendre en aquest proble-
ma que –com he dit– compartim des de fa molt de
temps, i que jo diria que la Comissió de fa un mes, les
propostes d’Esquerra Republicana van ser mutilades i
diluïdes, deixades simplement en l’elaboració d’un es-
tudi a través d’una comissió d’estudi per parlar de la
problemàtica relativa a l’ús de cartutxos i dels pesos de
plom a la pesca.

Per tant, la proposta del PP avui és més àmplia que la
que es va resoldre en aquell dia. Dir-li que pel nostre
Grup la votarem favorablement perquè va en la matei-
xa línia que nosaltres plantejàvem –potser la nostra era
més completa i més compromesa–, i no ens agradaria,
sobretot a la primera viva, al primer punt viu, que can-
viéssim «prendre les mesures necessàries per tal de
substituir els perdigons de plom per altres materials»,
per «estudiar la possibilitat de substituir», perquè, clar,
això ja ho vam aprovar. És a dir, això, dins de la dilu-
ció de les propostes inicials d’Esquerra Republicana ja
està aprovat, i així ho diu, no? «La possibilitat de
substituir-los» –parla dels cartutxos– «per uns d’alter-
natius». La segona, en l’esmena de Convergència i
Unió, no té cap sentit.

I no coneixem la transacció del tercer punt; per tant, no
puc dir que votarem a favor d’una transacció perquè si
tornem a diluir-ho i a deixar-ho en «estudiarem»,
doncs, «estudiarem» ja ho farà la comissió d’estudi. Per
tant, en aquests moments, dir-li que si aprova les esme-
nes el nostre Grup no votarà favorablement, ens abstin-
drem perquè creiem que no avancem massa, i segons el
que diran del tercer punt, votaríem que sí o igualment
ens abstindríem perquè podria ser quedar-se en això, en
una comissió d’estudi que d’aquí a un any, si Déu vol,
veurem què és el que fem.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista, té
la paraula el diputat Mariano Gil.

El Sr. Gil i Agné

Gràcies, senyor president. Bé, el nostre Grup entén que
és enormement positiu que en aquesta Comissió surtin
punts de debat i de discussió que fan una incidència tan
directa sobre aspectes mediambientals, sobre la millo-
ra d’aspectes mediambientals. I més, també, quan es-
tem assistint últimament a una sensibilitat, una millor
sensibilitat internacional sobre el medi ambient, i els
aspectes que es poden materialitzar, que es poden con-
cretar, són les cimeres que últimament tenen lloc.

Però jo faria una distinció. Així com aquestes cimeres
internacionals perquè es vagin resolent i es vagin cor-
regint els afectes negatius de certs comportaments
mediambientals, comporta que s’han de corregir uns
interessos que són molt potents, que són molt compli-
cats i que hi ha darrere unes fortes inversions –això vol
dir que costarà, desgraciadament o malauradament,
massa temps–, en aquest aspecte concret de la utilitza-
ció dels perdigons de plom estem en un camp ludi-
coesportiu i que, per tant, penso que amb molt més
contundència, d’alguna manera, ja que es tracta, no
d’una necessitat, sinó d’un esport, podem actuar.

Obvio ja el que s’ha dit aquí, la il·lustre diputada, està
ben explicat, i també el diputat Víctor Gimeno, tal com
s’han explicat, penso que és entenedora la seva expo-
sició de motius, per tant, el plom és un mineral molt
contaminant, i ha sortit també en una intervenció ante-
rior, i les conseqüències són tremendament negatives.
I jo m’alegro, i suposo que juntament amb els com-
panys diputats que són d’aquelles terres, de veure com
encara que sigui des d’un aspecte negatiu però que va
en una línia de correcció, surti ja una altra vegada –i
més tard sortirà també– el Delta de l’Ebre, un espai, un
hàbitat molt delicat i molt complex. Per tant, estem fa-
vorablement als punts que vostè ha exposat. Encara que
en el tercer punt –també algú ho ha dit– veiem que pot
resultar difícil, però bé, de totes maneres el que hagi de
decidir com es faci, si és que s’aprova, doncs, que ho
decideixi.

Jo sí que voldria fer –i amb això acabo–, si ja resulta
difícil recollir els cartutxos dels caçadors, les beines
buides, que també és un altre problema, evidentment
serà més difícil recollir els perdigons. Però, evident-
ment... Sí, és així, jo sé de caçadors que tenen una
consciencia molt acurada, que es posen els cartutxos
utilitzats a la butxaca, però n’hi ha d’altres que els dei-
xen pel camp, i veus allí on hi han hagut caçadors. Però
aquest no és el nostre problema; aquí s’ha exposat i ja
està. El nostre Grup, amb molt de gust, votarà favora-
blement aquests punts que es presenten per a ser votats.

El president

Gràcies, senyor diputat. Correspon ara a la diputada
Maria Dolors Nadal de posicionar-se respecte a l’ac-
ceptació o no de l’esmena de Convergència i Unió.

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyor president. Tal com estava plan-
tejada l’esmena del Grup de Convergència i Unió, tor-
nàvem a allò d’«estudiar la possibilitat de substituir...»
Tal com estava plantejada –com deia– no es podia ac-
ceptar per part del Grup Popular, perquè en qualsevol
cas ja hi havia en la Resolució aprovada el dia 22 d’oc-
tubre, la resolució 736, que ja comprèn aquesta tasca de
veure què s’ha de fer per substituir. Per tant, sí que ac-
ceptaríem una transacció que ens ha ofert el Grup de
Convergència, en el sentit que hi hagués un mandat
imperatiu per part del Parlament al Govern que prengui
les mesures per substituir els perdigons de plom per
altres realitzats amb materials alternatius no contami-
nants, com ara l’acer, el tungstè o el bismut, a les àre-
es de caça de zones humides, un cop es disposi de l’es-
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tudi elaborat per la comissió tècnica. Considerem que
fent aquesta transacció podríem acceptar, podríem sot-
metre a votació aquest punt segon.

Respecte al punt tercer, entenc el que ha manifestat el
ponent del Grup de Convergència i Unió. És a dir, en la
intenció del Grup Popular no està que demà mateix
vagi una brigada del Departament d’Agricultura a reco-
llir perdigons, perquè això no se’ns escapa –també ha
estat posat de manifest pel ponent del Grup Socialista–
que això és del tot impossible. Però estic ben segura
que, estudiant la qüestió, es trobarien mitjans tècnics
per tal de poder fer una recollida d’aquests perdigons.
Perquè és difícil, certament, però vull tornar a recordar
que la vida contaminant d’aquests perdigons són 300
anys, i vull tornar a recordar que –com he dit abans– el
Delta de l’Ebre té la concentració més important, no
d’Europa, com s’ha dit abans, sinó la concentració més
important del món de plumbisme, de contaminació per
plom.

Per tant, donat aquest cas, sí que acceptaríem..., no ac-
ceptaríem tampoc l’esmena de supressió de Convergèn-
cia i Unió, però sí que acceptaríem la transacció d’es-
tudiar les mesures a prendre, perquè, com deia, és cer-
tament difícil enviar una brigada a recollir perdigó per
perdigó. Per tant, tal com és preceptiu, faig arribar a la
Mesa el text tal com seria votat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem doncs, a la
votació d’aquest text transaccional, prèvia lectura.

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la lec-
tura de l’esmena transaccional.)

Passarem, doncs, a la votació de l’apartat 2 i l’apartat
3 d’aquest punt sisè, atès que el primer punt, doncs, ha
estat retirat, com ja s’ha anunciat. I respecte al 2 i al 3
hi ha un text transaccionat entre el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari propo-
sant, el Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor de la Proposició no de llei transaccionada?

Vots en contra?

Abstencions?

La Proposició no de llei ha estat aprovada per la una-
nimitat dels diputats i diputades presents a la Comissió.

Proposició no de llei sobre el control
de la pesca d’immadurs (tram. 250-
01750/05)

Passaríem ara al punt setè de l’ordre del dia: Proposi-
ció no de llei sobre el control de la pesca d’immadurs,
presentada per la diputada del Grup Mixt, Maria Oliva-
res. Per a la seva defensa té la paraula.

La Sra. Olivares i Usac

Gràcies, senyor president. Moltes actuacions són les
que s’han dut a terme pel sector pesquer i la mateixa

Administració per aconseguir un desenvolupament sos-
tenible de la mar i els seus recursos naturals. S’ha dut
a terme un pla de vedes en els sectors d’arrossegament
i d’encerclament per tal de preservar l’estoc pesquer.
S’ha constituït la taula sectorial de la pesca, que aglu-
tina els diferents sectors de la comercialització del peix.
La pesca dels immadurs continua encara, però, sent un
problema. La pressió econòmica que pateix el sector fa
que cada vegada es redueixi més la mida de les malles
i es produeixin incautacions sovint de peix immadur,
especialment de lluç, per part de Seprona, amb la gran
contradicció que aquest peix ha estat venut en subhas-
ta en els mateixos recintes de llotja gestionats per les
confraries de pescadors.

És per això que el motiu de la nostra proposta –junta-
ment amb Esquerra Republicana– té un doble objectiu:
implicar tots els sectors relacionats amb la pesca i la
comercialització del peix immadur, i quan insistim en
el tema que el control ha de ser fet abans de l’entrada
als recintes de la llotja és perquè es dóna la circumstàn-
cia que molts dels expedients oberts a comerciants del
peix corresponen a peix subhastat a la llotja, la majo-
ria de les quals gestionades per confraries de pescadors,
és a dir, una de les parts precisament implicades. També
existeix la picaresca d’amagar el peix immadur sota
una capa de peix legal. Les actuals subhastes automà-
tiques i les normes sanitàries impedeixen la comprova-
ció manual.

El segon objectiu –potser no queda massa ben expres-
sat–, aconseguir..., és a dir, no es tracta de suprimir
Seprona, sinó aconseguir una imatge civil més clara de
la inspecció pesquera, deixant el màxim poder de deci-
sió a un tècnic civil que tingui la potestat de requerir els
serveis de Seprona quan realment ho necessiti. No ac-
ceptaríem... –em posiciono, també, ja, sobre les esme-
nes presentades–, no acceptaríem l’esmena socialista
perquè en aquest punt potser no ha quedat –ja he dit–
prou clar expressat, perquè no es tracta –ja dic, repetei-
xo– de suprimir el servei de Seprona, sinó que existei-
xi també la figura del tècnic, biòleg o el que sigui,
abans d’entrar el peix a la llotja, ja que Seprona no pot
estar vigilant les barques i a la vegada les llotges pen-
dents del peix que entra i surt.

I sí que acceptaríem l’esmena de Convergència en què
hem arribat a un acord, una transacció, una miqueta per
ampliar-la, perquè estem d’acord que s’ha de continu-
ar el control del peix immadur a la mar, però conside-
rem que dins de la llotja el control s’ha de fer abans de
la subhasta. És l’únic que hem demanat que es modifi-
qués, i per això el motiu d’aquesta transacció, allà on
diu «la subhasta que se supervisi després», doncs, que
també se supervisi abans. D’aquesta manera potser ja
no arribaríem a aquest «després». Perquè el motiu és
que a vegades es castiga el qui fa la compra, sense de-
manar responsabilitats a la llotja ni als pescadors, per-
què cobren igual i, per tant, no deixen de pescar peix
immadur. I aquesta és una demanda que no solament és
nostra; és la dels pescadors que precisament complei-
xen amb la legalitat i dels comerciants.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Olivares. Tal com ha anunciat, passa-
ríem si de cas a discutir la transaccional que s’ha fet
amb el Grup de Convergència, i per defensar-la i per
exposar la seva posició té la paraula el senyor Roig.

El Sr. Roig i Grau

Moltes gràcies, senyor president. Molt breument, per-
què pareix que podem arribar a un acord en aquesta
Proposició no de llei que demana dues coses. D’una
banda, dur a terme el control de la pesca d’immadurs
de les diferents espècies abans de la seva entrada en els
recintes de llotja mitjançant la ubicació –diu la propo-
sició– d’un tècnic especialitzat i permanent en les llot-
ges. Nosaltres estem bàsicament d’acord en aquesta
proposta, i sobretot en la inquietud que genera tot el
tema dels immadurs. De fet, un dels cavalls de batalla
de la Direcció General de Pesca Marítima durant els
darrers anys ha estat precisament lluitar contra el peix
de talla antireglamentària. Per tant, estaríem d’acord
amb aquesta proposta i d’aquí que presentéssim aques-
ta esmena. Esmena que en aquests moments transac-
cionem introduint les paraules «abans i», per definir
clarament, tot i que enteníem que en la filosofia de la
proposta ja quedava prou ben reflectit, però, perquè
quedi més clar, aquestes actuacions s’hauran de fer dins
de la llotja abans i després d’efectuada la subhasta per
tècnics especialitzats.

Estem d’acord, també, en el que també planteja la Pro-
posició no de l llei des del punt de vista que s’hauria
d’habilitar tècnics per a fer totes aquestes inspeccions.
Ara no voldria entrar en el debat de si han de ser tècnics
únics a les llotges, perquè possiblement aquesta no se-
ria la formula més adient, però sí anar creant un cos de
gent especialitzada per a fer tot aquest control d’imma-
durs.

I pel que fa referència a la segona part de la Proposició
no de llei, no podem donar-li suport. No sé si és en el
supòsit d’haver de votar l’esmena del Partit Socialista,
n’estaríem de totes formes absolutament d’acord, el
que sí entenem és que possiblement el redactat no és
massa reeixit. Ja ho ha explicat la senyora diputada, que
tampoc no era estrictament la intenció. El cas és que el
control aquest no ho està, de militaritzat, en definitiva,
la Guàrdia Civil o els Mossos d’Esquadra o qui sigui,
el que fan és, a instàncies de l’Administració, que és
qui té competències, fer aquestes inspeccions. En tot
cas, el nostre posicionament serà no acceptar si es man-
té aquest segon punt de la Proposició no de llei i, lògi-
cament, acceptar aquesta esmena en la transacció que
hem facilitat a la Mesa.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Roig. També ha presentat esmenes el
Grup Socialista; hauria hagut d’intervenir abans, però
hi ha hagut un lapsus; ara demanaria al senyor Martí
Sans que intervingués per presentar la seva esmena.

El Sr. Sans i Pairutó

Gràcies, senyor president. El Grup Socialista està
d’acord amb el fons i amb la forma d’aquesta Proposi-
ció no de llei que ha presentat la senyora Olivares i al-
tres grups. El que sí que nosaltres havíem presentat una
esmena de supressió del punt segon, no perquè no es-
tiguem d’acord amb el concepte, sinó perquè enteníem
que no havia d’estar aquí, això. I sembla que també
s’ha acceptat que el redactat aquest de «desmilitaritzar
la inspecció pesquera amb la supeditació de les actuals
funcions de la Guàrdia Civil a la figura de l’esmentat
tècnic», això, des del punt de vista tècnic jurídic, no
s’aguanta per enlloc. No s’aguanta per enlloc des del
punt de vista tècnic jurídic, i a part, és entrar en un tema
que té molta més complexitat; les funcions que fa la
Guàrdia Civil, Llei de cossos de seguretat de l’Estat,
Mossos d’Esquadra, tot això té una complexitat que
aquí entenc que no eren ni el lloc ni el moment en què
s’havia de tocar. En canvi sí, tot i estant d’acord amb el
concepte que ha d’haver una administració única, sigui
per competències pròpies o delegades, i que facilitin i
racionalitzin la inspecció en el tema del control d’im-
madurs. Perquè en aquests moments estan patint una
situació d’un supercontrol, moltes vegades, i segura-
ment poc coordinat; per tant, la situació actual no és la
millor, és una situació que s’ha de superar, però ente-
níem nosaltres que, tot i estant d’acord amb el concep-
te, el moment, el lloc i els termes en què estava propo-
sat no podia ser, per això demanàvem la supressió del
punt 2. El que passa és que, com que ara hi ha una tran-
saccional jo no sé si tècnicament puc retirar aquesta
esmena o simplement queda ja... La retiro i nosaltres
aprovaríem el que vostè digui en aquest tema, tant si
accepta la seva proposta inicialment o l’esmena de
Convergència. En tot cas, queda sense efecte la nostra
esmena.

La transacció del primer punt, per tant, en tot cas pot-
ser hauríem de votar la nostra esmena a veure si es treu
el segon punt, no sé tècnicament com va.

El president

El senyor Fabregat vol la paraula?

El Sr. Fabregat i Vidal

Sí, jo he entès –per incidir un moment en el debat– que
la il·lustre diputada, senyora Maria Olivares, està fent
una transacció o una possible transacció amb el Grup
Parlamentari de Convergència i Unió sobre el primer
dels punts de la Proposició no de llei, i amb el segon
punt...

El Sr. Sans i Pairutó

En aquest cas mantindríem l’esmena.

El Sr. Fabregat i Vidal

...de la Proposició no de llei, el que havia ja anunciat la
senyora Olivares, és que no acceptava l’esmena del
Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies, senyor president.
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El president

Gràcies, senyor Fabregat per aquest aclariment. I tot
seguit passaríem... (Remors de veus.) El senyor Martí
Sans.

El Sr. Sans i Pairutó

En tot cas jo mantindria l’esmena. En tot cas, en aquest
sentit, mantenim l’esmena.

El president

Conforme. Gràcies, senyor Sans. tot seguit passaríem la
paraula al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya,
que també s’ha de posicionar, perquè també és un dels
proposants d’aquesta Proposició no de llei. Té la parau-
la el senyor Puigcercós.

El Sr. Puigcercós i Boixassa

Sí, Esquerra va avalar la transaccional, és a dir, per al
Grup d’Esquerra és ben cert que, tot i la normativa i el
desplegament legislatiu que existent al respecte, cada
cop apareix de manera més sovintejada als mitjans de
comunicació l’incautament de peix petit, de peix imma-
dur en aquest cas, venut, generalment, a subhastes ges-
tionades per les confraries de pescadors. El cert és que
les subhastes de peix automàtiques dificulten en gran
manera que es pugui veure el peix i, per tant, també,
que es pugui verificar amb estris la mida del peix po-
sat a la venda. És per això que la Proposició no de llei
presentada pel Grup Mixt - Els Verds és del tot raona-
da i reclama la realització del control de la pesca de
peixos immadurs per part d’un tècnic abans que el peix
entri als diferents recintes de la llotja i, per tant, que es
pugui retirar, i si és el cas, abans que es procedeixi a
subhastar-lo. El nostre vot, per tant, del Grup d’Esquer-
ra Republicana, serà favorable.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Puigcercós. Per posicionar-se sobre
aquesta Proposició no de llei, té la paraula el represen-
tant del Grup Parlamentari d’iniciativa per Catalunya -
Els Verds, el senyor Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. El nostre Grup hem tingut un
moment de lapsus perquè no enteníem què és el que
s’estava discutint o s’estava votant, crec que la proposta
ha estat presentada pels diputats de dos grups, el Grup
Mixt i el Grup d’Esquerra Republicana, no és posicio-
nament, sinó que és defensa del que es planteja, i que
en tot cas la propietat és col·lectiva i les acceptacions o
no d’esmenes haurien de ser col·lectives, entenc jo.

En tot cas, dir que el nostre Grup estem d’acord en el
fons de la primera part de la Proposició i crec que, fins
i tot, la possible transacció que en definitiva s’ha apun-
tat més que s’ha llegit, fins i tot, millora el text tant de
la Proposició inicial respecte al control dels immadurs
i a l’esmena que inicialment havia presentat el Grup de
Convergència i Unió. Estem d’acord en aquesta neces-

sitat de controlar aquest peix per les conseqüències
ecològiques que pot provocar, sobretot en generacions
futures, que en no madurar significa la incapacitat de
reproduir-se i la incapacitat, per tant, de mantenir un
determinat equilibri en un territori molt castigat pels
excessos de pesca. Per tant, d’acord fins ara.

En el segon punt, lògicament, faran els grups propo-
sants el que els sembli convenient, però també compar-
tim el fet que és poc defensable plantejar que un tècnic,
que serà un contractat laboral o que serà una persona,
òbviament, sense autoritat, pugui ser al que s’hagin de
supeditar les funcions de la Guàrdia Civil. Crec que
això és difícilment defensable des de qualsevol punt de
vista, fins i tot des d’alguns grups que no ens caracte-
ritzem precisament per la nostra voluntat militarista i
per aquesta sèrie de voluntat que les coses s’han de fer
per la via manu militari, no?

Per tant, crec que seria més correcte plantejar –fins i tot,
algun grup ho ha dit– d’unificar, tecnificar la vigilàn-
cia, i en aquest moment em ve a la memòria la recent
compareixença de diversos representants d’arts menors
que fèiem ahir a la tarda en aquesta mateixa sala, que
uns deien: «És que hi ha massa vigilància, passats de
rosca» –crec que la paraula exacta que va definir algun
representant era que això de la vigilància està «passat
de rosca»–; mentrestant, n’hi havia uns altres d’un port
pesquer veí que deien: «És que el que fa falta és més
vigilància, més mà dura, perquè aquí cadascú fa el que
vol.»

Per tant, crec que és més complex que no aquest punt,
que –com he dit– per una banda té problemes legals i
per l’altra té la insuficiència d’agafar tots els matisos
que representa el tema de la vigilància. Si el segon es
manté, el nostre Grup, evidentment, no hi votarem fa-
vorablement.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Popular, té la parau-
la el diputat Rafael Luna.

El Sr. Luna i Vivas

Moltes gràcies, senyor president. Jo el que no faré aquí
és una intervenció que vingui a explicar els complexos
que té el tema de la pesca. El diputat Víctor Gimeno
estava parlant que a les compareixences que tenim de
les confraries és diversa i no realment unificadora, els
criteris de les confraries dels pescadors, són diferents
els problemes amb confraries, són diferents els proble-
mes per a les arts i és difícil poder unificar criteris en
aquesta matèria.

El que sí és important, i des del Grup Parlamentari,
nosaltres som partidaris que s’arribi al que s’ha d’arri-
bar, que és a una unificació quant a criteris, a una uni-
ficació quant a política pesquera i a una unificació
quant a la gestió. Jo així ho vaig manifestar i el meu
Grup ho va manifestar a les diferents comissions d’es-
tudi de pesca que han dit que a nosaltres no ens fa res
que hi hagi una administració única quant a pesca, per-
què pensem que és el més idoni i que és el millor que
pot passar i el que pot existir. Ara, hi ha problemes que
s’hauran de solucionar, perquè hi ha temes que..., el
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que fa referència a aigües internes, no a aigües internes,
que ja és una competència de la Generalitat de Catalu-
nya, sinó a competències d’aigües externes, on s’està
pescant, que això de per si ha de ser i ha de continuar
sent una competència del Govern central i de l’Estat
quan s’està parlant de tractats internacionals que estan
per damunt, realment, de les directives que nosaltres
poguéssim tenir.

Per tant, nosaltres estem completament d’acord amb el
primer paràgraf, que hi hagi un tècnic, que hi hagi una
persona que supervisi la mida dels peixos, sobretot els
que són immadurs, però pensem que aquesta persona
no pot tenir la potestat inspeccionadora del mateix, ja
que la inspecció correspon –i com diu molt bé l’Esta-
tut d’Autonomia– a la competència de la Generalitat. I
és veritat que per falta de recursos, precisament, és la
Generalitat la que encomana a la Guàrdia Civil que faci
aquestes inspeccions. Més o menys encertades, perquè
tampoc són tècnics en qüestió del color del peix o com
són els peixos, però vull dir que a una falta de recursos
és aquest servei de les forces de seguretat de l’Estat,
que jo dubtaria quan aquí es parla de militaritzats fins
a quin punt aquest és el qualificatiu que se’ls podria
ficar, o la intencionalitat d’aquest segon punt amb
aquesta Proposició no de llei. A nosaltres ens agrada-
ria força que hi haguessin unes forces de seguretat prò-
pies de la comunitat autònoma, com són els Mossos
d’Esquadra, que poguessin fer aquesta tasca, però això
és una situació amb la qual la Generalitat de Catalunya
ha d’avançar en aquest camí, i que nosaltres, comple-
tament d’acord amb aquest aspecte.

Per tant, nosaltres votarem favorablement al que ha
sigut l’esmena de Convergència o la transaccional en-
tre el Grup del Partit Socialista i el de Convergència,
perquè a fi de comptes ve a pal·liar això: que hi hagi un
màxim control en el tema del que és el peix immadur,
i el segon punt, jo penso que és una frivolitat que en
aquesta Proposició no de llei hagi aparegut aquest se-
gon punt. I no sé la intencionalitat d’aquest, perquè si
agafem la primera paraula, «desmilitarització», possi-
blement es vegi clara.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Abans de passar a la
votació, voldria demanar a la diputada Maria Olivares
el seu posicionament respecte a l’esmena presentada
pel Grup Socialista.

La Sra. Olivares i Usac

Ja ho he dit.

El president

Per tant, entenc que no accepta l’esmena. Té la parau-
la, senyora diputada.

La Sra. Olivares i Usac

Gràcies. Únicament, per aclarir una miqueta les coses,
perquè sembla que algú potser ha confós els termes. Jo

ja he dit d’entrada que la redacció d’aquest segon punt
potser no era prou clara i he tractat de clarificar, i el
senyor Roig em sembla que m’ha entès en aquest as-
pecte. No es tractava de suprimir cap dels controls que
hi han, tot i que precisament en aquella Comissió de
pesca d’ahir protestaven per la quantitat de controls que
hi ha, però la realitat és que el peix immadur passa per
les llotges, i surt, i llavors es decomissat. Llavors, nos-
altres el que preteníem és que hi hagués un control,
però estable dintre de les llotges, perquè Seprona està
controlant les platges, està controlant amb les avione-
tes, el que sigui, però a totes les llotges no hi ha el per-
sonal de Seprona controlant com entra el peix, no ho
fan així, i per això passa peix sense estar controlat.

I l’únic que demanàvem, si no és ara més endavant,
quan sigui, que s’anés pensant ja en control per part de
tècnics, però tècnics especialitzats en pesca, que no
necessàriament han de ser guàrdies civils. Ara, que en
un cas de necessitat, quan aquests tècnics trobin els
seus inconvenients a l’hora de controlar, doncs sí, que
requerissin l’ajuda...

El president

En tot cas, ja està clarament exposat el seu punt de vis-
ta.

La Sra. Olivares i Usac

Quant al primer punt, ja he aclarit que accepto l’esme-
na. A més a més, crec que està millorada quant al que
nosaltres proposàvem, o sigui que això ja està.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. El senyor Roig té la
paraula.

El Sr. Roig i Grau

Simplement, president, perquè es manté que hi pugui
haver votació separada de la transaccional i del segon
punt, que es manté viu.

El president

Molt bé, passaríem doncs a la votació prèvia... El se-
nyor Gimeno demana la paraula?

El Sr. Gimeno i Sanz

Demanava la lectura, que penso que és el que...

El president

El secretari de la Mesa donarà lectura del text
transaccionat.

El secretari

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
les actuacions de control del peix de talla antireglamen-
tària abans de la seva entrada en els recintes de les llot-
ges pesqueres, dins de la llotja, abans i després d’efec-
tuada la subhasta, per tècnics especialitzats.»
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El president

Moltes gràcies.

Ara sí, passaríem a votació. En primer lloc posarem a
votació aquest text transaccionat corresponent al primer
punt de la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt ha estat aprovat per la unanimitat dels di-
putats presents.

Passaríem a votació el segon punt d’aquesta Proposició
no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt ha estat rebutjat per –un moment si us
plau– 18 vots en contra, 3 a favor i cap abstenció...,
perdó, i 2 abstencions.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de l’article 4 de l’Ordre del 3 de fe-
brer de 1998, per la qual es regula el
règim d’ajuts per al foment dels mèto-
des de producció agrària en zones hu-
mides (tram. 250-01751/05)

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, punt vui-
tè: Proposició no de llei sobre la modificació de l’arti-
cle quart de l’Ordre del 3 de febrer del 98, per la qual
es regula el règim d’ajuts per al foment dels mètodes de
producció agrària en zones humides. Per a la seva de-
fensa té la paraula la diputada del Grup Mixt, Maria
Olivares.

La Sra. Olivares i Usac

Gràcies, senyor president. Dins de la campanya arros-
sera d’aquest any, s’han establert uns règims d’ajut per
fomentar la producció agrària en les zones humides del
llistat de la convenció de Ramsar, Ajuts agroambientals
de la Unió Europea, l’Estat espanyol i la Comunitat
Autònoma de Catalunya, que han propiciat la introduc-
ció de la producció agrària compatible amb la protec-
ció del medi ambient i de l’espai natural. La Generali-
tat ha transposat el Reial decret que emana del regla-
ment europeu en forma d’ordre de data del 3 del II del
98. En aquesta Ordre s’estableixen els requisits a com-
plir per rebre les subvencions: inundacions hivernals
dels camps, aplicació de productes químics menys tò-
xics, eliminació mecànica de males herbes, entre d’al-
tres. En resum, tot un paquet de mesures que fan més
sostenible la producció d’arròs en ecosistemes naturals.
Llegint atentament l’Ordre, hi ha punts que els Verds
considerem val la pena especificar millor, motiu pel
qual hem fet aquesta proposta.

Aquesta proposta té dos aspectes tècnics que volen ser
una aportació per a una millor interpretació de l’esmen-
tada Ordre, i un altre més polític que representaria, en

cas de ser aprovat, una més gran inversió en el sector de
l’arròs. El primer punt té a veure amb la renovació de
l’aigua. Si l’aigua dels arrossars quedés estancada du-
rant tot l’hivern dintre dels camps, els processos de
descomposició de la vegetació acabarien per esgotar
l’oxigen dissolt en l’aigua; al cap dels mesos, en deixar
anar l’aigua de cop cap els canals de desguàs que con-
dueixen a alguns camps de les badies i de la mar, podri-
en donar lloc a situacions de contaminació important.
És clar que la posada en alerta d’aquesta possibilitat per
part dels ecologistes del Delta i dels Verds a les Terres
de l’Ebre ha ajudat que enguany l’aigua circuli durant
tot l’hivern en la majoria dels arrossars. És per això que
hem presentat aquest punt perquè sigui tingut en con-
sideració durant tots els anys en què els arrossaires del
Delta s’acullin als ajuts agroambientals de la Unió Eu-
ropea. Pensem que és una proposta positiva i que no
altera en absolut l’esperit de l’Ordre.

El segon punt és també un punt tècnic. Aquest mateix
any 98 s’ha defensat una tesi doctoral a la Universitat
de Barcelona que porta una informació sobre l’efecte
beneficiós que té enterrar la palla en els arrossars, tant
des d’un punt de vista d’aportació d’elements nutritius
com també des d’un punt de vista d’un millor aprofita-
ment dels adobs orgànics que s’empren en els arrossars.
És sabut que, com millor s’aprofiten aquests adobs in-
orgànics, menys impacte ambiental tenen els arrossars
sobre els sistemes aquàtics amb què estan connectats.
I sobre aquest efecte sí que existeixen una gran quan-
titat de tesis doctorals defensades i aprovades cum lau-
de a la Universitat de Barcelona i a moltes altres cen-
trals de recerca mundial a la vista d’aquests descobri-
ments. I més si aquests tenen lloc a casa nostra i duts a
terme per becaris de la mateixa Generalitat de Catalu-
nya. Pensem que fóra important incorporar els seus
resultats, que no quedessin com si no s’haguessin fet,
a la recerca d’aquesta pràctica; si més no, per trencar la
imatge que tenen els investigadors que el que investi-
guen amb diners públics mai s’aprofita per la mateixa
Administració. Repeteixo: és una sensació que tenen
molts i moltes dels nostres joves un cop han destinat
una part important de la seva vida a la recerca i després
es queda en no res. Tant de bo aquesta fos una propos-
ta puntual a tots els grups polítics i el mateix Govern es
prestés a incloure els resultats obtinguts en la recerca
catalana als diferents àmbits.

Bé, amb aquest parèntesi retorno al fil de la proposta.
Caldria fixar el moment de la incorporació dels rostolls
de palla que queden en els arrossars a fi de la collita,
donat que quan tenen més efectes beneficiosos és quan
més temps estan enterrats en sec. Per tal de compaginar
la mesura agroambiental de la inundació, en aquest
aspecte fóra bo, doncs, fixar en l’Ordre algunes orien-
tacions sobre el millor moment per incorporar la palla
als sediments, i aquest és el motiu d’aquest segon punt.

El tercer punt, aquest és un apartat ja més polític, i pen-
sem que l’ampliació de les mesures agroambientals
incorporant algunes de les que contempla el Decret del
qual emana aquesta Ordre, tals com la disminució dels
adobs nitrogenats, per posar un exemple, o l’ampliació
dels productes menys tòxics per tal de tractar diferents
plagues, pot augmentar la subvenció que es rep
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d’Europa, tot i que al Govern li pot costar una aporta-
ció econòmica, que –pensem– s’ho val, no solament
com una ajuda al sector, sinó també com una inversió
en la preservació de la biodiversitat i la qualitat
mediambiental del Delta de l’Ebre, en general.

Potser en aquests moments expressar els dubtes de la
subvenció als adobs d’alliberament lent, vistos els re-
sultats del projecte Life que s’està desenvolupant en el
Delta de l’Ebre, posteriors a l’elaboració d’aquesta pro-
posta, si bé és beneficiós per al medi ambient minvar
consideracions respecte a la pròpia collita. Però sí que
fóra bo intentar incrementar esforços en aquest sector
primari que és el conreu de l’arròs, que ha de conviu-
re en una de les zones mediambientals més importants
de la Mediterrània.

Donat que –com he assenyalat– el contingut i objectius
d’aquesta proposta són molt diferents, demanaria que
es votés separadament els tres punts perquè crec que,
fins i tot, cadascun d’ells hagi pogut donar o ser objecte
de proposicions de llei diferents, però a la fi el fil
argumental és comú i ens porta a considerar-los en una
sola proposició.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, té la parau-
la el diputat Víctor Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. El nostre Grup compartim
una part de la filosofia que inspira aquesta Proposició
no de llei, en el sentit que l’aplicació de les mesures
agroambientals és una experiència nova al Delta de
l’Ebre que inclou la pràctica de determinades tècniques
de cultiu, de no-cultiu, de modificació del tractament de
la palla, o de manteniment d’inundació, hi ha una sèrie
de mesures que cada una té un apartat de subvenció
diferent, i que tot això comporta que després d’un any
d’aplicació és una mica precipitat traure conclusions.

Per tant, jo diria que el conjunt del text, i sobretot les
propostes, són poc rigoroses, en el sentit que no ente-
nem que sigui suficient que es pugui dir que hi han tre-
balls científics que demostren que, a partir d’aquests
treballs científics –s’ha parlat d’una tesi doctoral–, es
pugui prendre una sèrie de decisions de modificar or-
dres. Entre altres coses perquè entenem que l’experièn-
cia podem buscar-la des de dos punts de vista –en prin-
cipi podrien ser contradictoris, necessàriament no. Un
és el dels mateixos arrossers, els propietaris o cultiva-
dors de l’arròs a la zona, que tenen dubtes respecte a si
la millor manera és aquesta o és l’altra. Suposo que sí
que tots tenen clar que l’estanquitat de l’aigua a les
parcel·les és negativa, i per això a la immensa majoria
s’està produint una renovació constant; però no en el
sentit de dir «s’ha de modificar l’Ordre» especificant
clarament quina és la taxa de renovació. Vol dir que
hem de fixar uns cabals i hem de dir dos litres per se-
gon per hectàrea, o mig litre per segon/hectàrea, d’una
manera taxativa? Crec que aquest acord és difícil de
produir, suposo que tampoc no pot ser lineal a tot el

territori i és més fruit de l’experiència, que –com he
dit– és massa reduïda en un any.

Per altra banda, el tema de la incorporació dels rostolls
procedents de la collita, determinar-ho, també hi ha
intervencions contradictòries. Sí que és clar que en
camps assecats es produeix millor la incorporació, és a
dir, la putrefacció i la incorporació al sòl com adob or-
gànic, però no sols per part dels arrossaires sinó per
part, també, d’aquest projecte Life que s’està produint
allà i que està dirigit per gent de poca sospita
antiecologista –la gent del Sea Bird Life són coneguts
en aquell territori prou per les seves inquietuds i per la
seva preocupació mediambiental–, se’ns diu que tenen
dubtes de quin és el millor sistema. I donaven un exem-
ple que hi ha una finca com la Llanada, que ha estat
inundada tot l’any i que allà no s’ha eixugat gens la
terra, i que en canvi la collita ha estat bona i sembla que
les perspectives per als anys següents també són bones.
I que potser hi ha altres llocs que s’ha anat airejant, és
a dir, s’ha tret l’aigua uns dies per a millorar aquesta
ventilació sense arribar a eixugar completament la ter-
ra, és a dir, la terra es manté humida, però toca l’aire a
la palla, i que aquesta alternança entre eixugar i tornar
a inundar també és bona. Per tant, si aquests projectes
més en l’afany investigador que en l’afany de rendibi-
litat tampoc no ho tenen clar en aquests moments, em
sembla que seria poc procedent anar a determinar quin
és el millor moment o quin és el millor procediment per
a incorporar els rostolls de la collita d’arròs.

Dir, per tant, que aquesta proposta la considerem poc
procedent, avui per avui. Altra cosa seria dir que s’han
d’anar estudiant quines són les conseqüències de l’apli-
cació de les mesures agroambientals i corregir les co-
ses que siguin clarament millorables. Però, tal com està
plantejada, em sembla –com he dit– poc procedent. Per
tant, el nostre Grup no tindríem cap inconvenient a
votar els tres punts conjuntament, crec que això, en tot
cas, és voluntat d’aquells que han de fer votació dife-
renciada, i el nostre Grup ens abstindríem tranquil·la-
ment en els tres punts de la Proposició.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Josep Maria Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. Amb molta brevetat, donada
l’hora que és i les hores que portem de Comissió, el dia
d’avui. Nosaltres, per uns motius molt similars als que
ara feia referència l’il·lustre diputat senyor Víctor
Gimeno, perquè a més creiem que aquesta Proposició
no de llei està feta sense comptar poc amb el territori,
i que està feta des d’una vessant molt científica o d’es-
tudi en la qual el territori no ha opinat, amb la qual cosa
el que s’ha aconseguit en els últims anys i el que s’ha
posat en marxa ara, en aquest moment, creiem que po-
dria perjudicar amb una proposició no de llei com la
que se’ns planteja des del Grup Mixt i també –sembla–
des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. És per això que nosaltres creiem que en
aquest moment..., potser en el futur sí que serà impor-
tant parlar d’aquest tema, potser en el futur, fins i tot,
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podem arribar a fer propostes conjuntes en aquest sen-
tit, però creiem que en aquest moment no procedeix
tirar endavant una proposició no de llei d’aquestes ca-
racterístiques. És per això que nosaltres no li donarem
suport.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista, té la parau-
la el diputat Mariano Gil.

El Sr. Gil i Agné

Gràcies, senyor president. En tot cas, crec que avui la
celebració d’aquesta Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca hauria tingut un marc ideal al Delta de
l’Ebre, donat que està sortint repetides vegades.

El nostre Grup anem també una mica per la mateixa
línia que s’han manifestat els anteriors diputats, perquè
encara que sí que valorem positivament la sensibilitat
que demostra la diputada, la senyora Maria Olivares, en
temes agroambientals i concretament en aquest tema, i
també per altra banda, donat que la superfície del Delta
que actualment està conreada per l’arròs està al voltant
de les 22.000 hectàrees, de les 104.000 que la Comu-
nitat Europea dóna per a tota Espanya, per tant és un
volum important a tenir en compte, i per l’altra banda
–també ho he anomenat fa una mica, en una anterior
intervenció–, donat que el Delta és un conjunt de cir-
cumstàncies que s’han d’examinar cada vegada que es
parla d’ell amb molta cura i amb molta atenció, perquè
el que pot fer bé per una part pot ser negatiu per l’altra,
entenem que aquestes mesures agroambientals que
s’acaben pràcticament d’estrenar, que sí que és veritat
que el reglament de la Comunitat Econòmica Europea
aprovat l’any 92 i que va tenir una conseqüència en el
Reial decret del 95, i que a partir d’aquests dos docu-
ments va nàixer l’Ordre de la Generalitat del 98 amb les
mesures agroambientals que aquí es presenten, després
de consultar, també, les persones interessades directa-
ment, com poden ser els pagesos, els arrossers, i des-
prés també pensant que allí funciona molt –i d’això
n’és molt coneixedor el diputat i alcalde d’Amposta, el
senyor Joan Maria Roig–, entenem que és necessari
escoltar abans les comunitats, les cooperatives arrosse-
res, i després també les cambres arrosseres perquè
prendre una decisió en un sentit o un altre podria com-
portar, pensem, conseqüències equivocades i resultats
equivocats.

Nosaltres manifestem, també, la voluntat de votar els
tres punts conjuntament, el nostre Grup, i també, evi-
dentment, no podem votar en contra d’aquestes propos-
tes, perquè la intencionalitat és bona, però tampoc po-
dem votar a favor perquè falten més argumentacions.
Ens abstindrem en aquesta votació.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula el diputat Joan Maria
Roig.

El Sr. Roig i Grau

Moltes gràcies, senyor president. Molt breument. La
diputada del Grup Mixt, la senyora Maria Olivares,
presenta aquesta proposta que des d’un punt de vista
del que és la intencionalitat hi estaríem bastant d’acord,
i sobretot com a persona molt coneixedora del Delta,
perquè nosaltres entenem que tot el tema de les mesu-
res agroambientals, les que comporta el programa
Ramsar, és una bona sortida per al territori, i de fet,
enguany representen un valor afegit molt important per
al sector arrosser, un sector que des d’un punt de vista
del mateix valor que trauen del conreu de l’arròs, des-
graciadament, per la internacionalització de l’agricul-
tura, és molt baix. Per tant, estaríem d’acord amb
aquesta proposta. Estem bastant d’acord amb la músi-
ca, però no estem d’acord amb la lletra.

Jo no vull entrar ara en consideracions quant a algunes
propostes concretes que fa la Proposició no de llei, que
és el plantejament del moment en que s’ha d’incorpo-
rar la palla, jo li asseguro a la senyora Olivares que n’hi
han molts, de criteris en relació al tema aquest. Segu-
rament que parlarien diferents pagesos que tenen tèc-
niques diferents de conreu de l’arròs independentment,
ja, del programa Ramsar, igual que el que fa referència
al tema dels nivells de l’aigua. El «colmateig», que és
com es diu aquesta tècnica al Delta, fa molts i molts
anys, fa dotzenes i dotzenes d’anys que s’està fent. No
té tant com a objectiu el manteniment –com diu la Pro-
posició no de llei– del nivell freàtic, sinó el manteni-
ment baix del nivell de salinització perquè la sal aflo-
ra dalt al camp.

Però dit això, i avaluada positivament la intencionalitat
de la proposta, nosaltres no ho podem votar favorable-
ment, perquè aquest programa que s’ha posat en mar-
xa és un programa, a més, que té un abast a tot l’Estat,
el programa Ramsar té un abast de tot l’Estat i estan
incloses tota una sèrie de zones humides. La modifica-
ció en aquests moments de les mesures aprovades im-
plicaria una revisió justificada de les variacions, això
implicaria, també, la intervenció de la mateixa Comis-
sió en un procés que no és gens fàcil de fer. Però és que
a més de tot això jo crec que ja s’ha comentat aquí, ho
han fet els diferents grups, jo crec que hauríem d’espe-
rar, ha costat molt que el pagès del Delta, que està acos-
tumat a uns hàbits de producció de l’arròs, pogués ac-
ceptar aquestes ajudes agroambientals. Jo crec que es-
tem avançant pel bon camí, jo crec que a més aquestes
ajudes agroambientals –com ja he dit– representaran un
valor afegit, una ajuda al conreu potser més racionalit-
zat de l’arròs a la zona, però jo crec que hauríem d’es-
perar un temps, hauríem d’esperar com a mínim tot
l’any 1999, per a poder fer una avaluació exacta de
quines són aquestes mesures que han anat bé, que han
implicat que no es reduís la producció de l’arròs a la
zona, i possiblement –tal com planteja la diputada en la
Proposició no de llei– haurem d’incorporar, haurem de
plantejar noves ajudes agroambientals o ampliar el pro-
grama aquest Ramsar en benefici del sector arrosser. En
tot cas, ara no podem aprovar aquesta Proposició no de
llei.

Gràcies, senyor president.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat.

Passaríem ara a la votació d’aquesta Proposició no de
llei, entenc que de manera conjunta i no pas separada-
ment, ja que tots els grups han manifestat de fer-ho en
aquest sentit.

Per tant, vots a favor de la Proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

La Proposició no de llei ha estat rebutjada per 2 vots a
favor, 13 en contra i 2 abstencions.

Proposició no de llei sobre l’estudi de
la dinàmica de les poblacions d’espè-
cies de peixos de més gran interès
comercial a Catalunya (tram. 250-01801/
05)

Passarem al punt desè de l’ordre del dia i darrer: Pro-
posició no de llei sobre l’estudi de la dinàmica de les
poblacions d’espècies de peixos de més gran interès
comercial a Catalunya, presentada també per la diputa-
da del Grup Mixt, Maria Olivares. Per a la seva defen-
sa, té la paraula.

La Sra. Olivares i Usac

Procuraré ser molt breu aquesta vegada, gràcies. A
Catalunya es consumeix més peix que a qualsevol altre
país de la Unió Europea. La mitjana és de 30 quilos,
aproximadament, per persona, demanda molt superior
a la capacitat de producció de la nostra mar. Es poden
estimar les captures màximes al voltant de 63.000 to-
nes. Les captures es reparteixen entre els grans pelàgics
–tonyina i bonítol–, petits pelàgics –sardina i seitó– i de
marjals –lluç, gamba i molls de fang i de roca. Treballs
duts a terme indiquen que els estocs de la sardina i el
seitó estan més o menys ben conservats per a la sardi-
na i malmesos per al seitó, així com es manté la gam-
ba, més inaccessible de pescar, a diferència del lluç i del
moll, que es pesquen per sota de les mides autoritzades,
és a dir, per sota de la talla de la seva maduresa repro-
ductora.

Estem en un moment, per tant, que hi ha gran deman-
da del mercat i es crea la necessitat d’una explotació
sostenible, ja que els indicis que estocs d’algunes espè-
cies estan en perill ens ho evidencia. Sabem que l’Ins-
titut de Ciències del Mar ha avaluat estocs de determi-
nades espècies de la Mediterrània, i és per això que
demanem recuperar per actualitzar aquests tipus d’es-
tudi que assentaria les bases científiques per tal que,
políticament, l’Administració pogués prendre les deci-
sions més adients mitjançant la mesa sectorial de la
pesca, i també per facilitar l’elaboració d’aquest pla de
pesca que el senyor conseller va anunciar que estava ja
molt avançat. Per a nosaltres estava implícit que l’estudi
no s’havia de fer des de la Direcció General de Pesca,
sinó des d’organismes de recerca qualificats. En aquest
cas, els estudis que ja existeixen s’han fet en el si de
l’Institut de Ciències del Mar i de la Universitat de

Barcelona, i demanaven que els nous estudis i la com-
paració entre els nous i els vells els duguessin, també,
aquests dos organismes.

Tot i que l’Institut de les Ciències del Mar depèn del
Consell d’Investigacions Científiques i que a la vegada
depèn de l’Administració de l’Estat, la Universitat sí
que té competències; l’Administració de la Generalitat
i la mateixa CIRIT pot subvencionar estudis puntuals
d’aquest tipus. De totes maneres, nosaltres acceptarem
les esmenes de Convergència, que de fet ja hem
transaccionat, ja que considerem que no és tan impor-
tant qui faci l’estudi, des d’un punt de vista com-
petencial, com els resultats que ens permetin un desen-
volupament sostenible en el sector pesquer català.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Com bé ha dit, hi ha
presentada una esmena del Grup de Convergència i
Unió; per a la seva defensa té la paraula el diputat Joan
Maria Roig.

El Sr. Roig i Grau

Moltes gràcies, senyor president. Simplement, per a dir
que, acceptada –com havíem tractat abans– aquesta
esmena, nosaltres votarem favorablement. Es tracta
simplement de definir, de clarificar que en aquests
moments hi ha instruments dependents de l’Estat espa-
nyol, com és l’Institut de Ciències del Mar o l’Institut
Espanyol d’Oceanografia, que estan fent aquesta feina.

En la nostra esmena –i voldria que es considerés així
per la Mesa– no introduïm el segon punt de la Propo-
sició no de llei, però entenem que es pot votar favora-
blement, que nosaltres votaríem favorablement aquest
segon punt. Per tant, si s’accepta aquesta esmena, que
diu que ens hem d’interessar, és a dir, se demana al
Govern de la Generalitat que s’interessi davant de l’Ad-
ministració de l’Estat perquè els seus organismes de
recerca sobre recursos marins investiguin sobre tots
aquests peixos, aquests recursos pesquers..., m’evitaré
la lectura de tots els noms tècnics, que són tremen-
dament complicats –sobretot perquè el que més
m’agrada a mi, que és la moixarra, resulta que no for-
ma part dels peixos que s’han d’investigar. En tot cas,
votaríem favorablement si s’accepta –com ja ha dit la
diputada, senyora Maria Olivares– aquesta esmena que
hem presentat amb la incorporació d’aquest segon punt
de la Proposició no de llei.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, té la paraula el
diputat Víctor Gimeno.

El Sr. Gimeno i Sanz

Gràcies, senyor president. També molt breument, crec
que aquesta, com tantes altres qüestions sobre la pesca,
podrien ser conclusions d’aquesta Comissió encara no
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conclosa d’estudi de la problemàtica de la pesca, però,
bé, ja que la Comissió en si encara no ha generat con-
clusions, crec que conèixer quina és la realitat de deter-
minades espècies per saber quins són els esforços
pesquers o quines són les mesures a prendre és absolu-
tament lògic. Per tant, estaríem d’acord amb la Propo-
sició no de llei, així com amb la modificació introduï-
da pel Grup de Convergència i Unió.

En tot cas, sí que em permeto fer una observació a qui
correspongui, i és que s’haurien de fer les correccions
tècniques necessàries per evitar que passin qüestions
com aquella que abans comentava de la protecció de
l’«ornit». I dic això perquè, a l’esmena, al lluç se li diu
Meriuccius mertuccius, i no n’han encertat ni una ni
l’altra, és Merluccius merluccius, perquè això és el que
en castellà se’n diu merluza, i igualment el moll, no és
multus; multus vol dir «molt», i el moll és Mullus sp.
Llavors, ho dic perquè ho tinguin en compte els serveis
de la cambra que sapiguem què és el que estudiem.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Popular té la
paraula el diputat Josep Maria Fabregat.

El Sr. Fabregat i Vidal

Gràcies, senyor president. Solament per anunciar el
nostre vot favorable, no a la Proposició no de llei sinó,
en primer lloc, al segon punt de la Proposició no de llei
i també a l’esmena transaccional a què han arribat el
Grup Mixt i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana amb el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialista, té
la paraula el diputat Martí Sans.

El Sr. Sans i Pairutó

Moltes gràcies, senyor president. També molt breu-
ment, per donar suport a la Proposició no de llei, i con-
cretant-ho amb l’esmena, perquè sembla que la senyora
Olivares diu que ja l’ha acceptada, i dir que és una pro-
posició no de llei encertada, perquè convé tenir estudis
sobre la biomassa que tenim i de la que podem dispo-
sar i que podrem disposar en un futur.

El que sí volem dir –i d’alguna manera es contemplen
aquí– és que el que s’ha de fer és buscar la màxima
eficàcia possible i aprofitar tots aquells estudis que ja es
van fent, que segurament que estan –degut a diferents
administracions– dispersos, i poder-los integrar en un
bloc comú per tenir una diagnosi més encertada del que
és el tema que es proposa aquí.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.

Passaríem, doncs, ja a la votació atès que la diputada
Maria Olivares ja s’ha pronunciat respecte a l’esmena
de Convergència i Unió.

Vots a favor de la Proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

La Proposició no de llei ha estat aprovada per la una-
nimitat dels diputats presents.

Per tant, doncs, arribem al punt final de l’ordre del dia.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda.
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