
CARPA 
Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca  
i Alimentació  
Parlament de Catalunya 

Sessió 18. Dimarts, 24 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença de Josep Usall, director general de l'Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a presentar les estratègies de l'Institut. Tram. 357-
00543/12. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Compa-
reixença. 

2. Proposta de resolució sobre la dona al món rural. Tram. 250-01450/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 671, 51; esmenes: BOPC 
724, 23). 

3. Proposta de resolució sobre l'activació d'un pla específic d'inspeccions del 
sector agroalimentari. Tram. 250-01476/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 671, 86; esmenes: BOPC 724, 23). 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la dona al món rural 

250-01450/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 74616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Fran-
cisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la dona al món rural, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'agricultura, la ramaderia i els treballs forestals són sectors que han estat 
tradicionalment masculinitzats i ho continuen estant. Només un 28% de les 
explotacions agrícoles i ramaderes estan encapçalades per dones i la presèn-
cia de dones als òrgans de direcció de les entitats i organitzacions agràries és 
clarament inferior o inexistent. Les emprenedores, les que volen posar en 
marxa els seus propis projectes, ho tenen difícil: els falten referents, no gau-
deixen de la confiança de l'entorn com els seus col·legues homes i en les 
xarxes de suport social o econòmic existeixen biaixos que les discriminen. 

Entre tots hem de lluitar per trencar la bretxa de gènere en el sector primari i 
la indústria agroalimentària. El desfasament entre homes i dones emprene-
dors és ampli en general, però major encara en el món rural, on es necessita 
més ajuda. 

Per tant, es tracta de reforçar el lideratge femení en qualsevol activitat eco-
nòmica del món rural, de fer costat a dones amb idees, amb startups en les 
seves primeres fases. Es tracta també d'arribar a les zones rurals que tenen un 
accés més difícil a programes de formació o d'incubació d'empreses. Pro-
grames com aquest són més necessaris, ara més que mai, ja que les dones 
han estat un dels col·lectius més colpejats per la pandèmia de la COVID-19. 
El tancament dels col·legis i dels centres per a la gent gran augmenta les 
exigències de cures sobre les famílies i aquestes cures solen recaure sobre les 
dones. Moltes poden veure en risc la seva activitat professional o empresari-
al i els seus projectes per aquesta exigència assistencial de les seves famílies. 

La manca de lideratge i de referents femenins en càrrecs de direcció i presa 
de decisions dificulta encara més la incorporació i la integració de la dona a 
les tasques del sector primari en condicions de paritat. 

Un dels grans reptes que hem de revertir, com a societat, és el despoblament 
rural, i aquí la dona juga un paper primordial. El despoblament rural s'ha de 
tractar des d'una perspectiva multifactorial, des de l'activitat econòmica pri-
mària, fins a l'accés a una cartera de serveis públics equitatius, assistència 
sanitària, oferta educativa, llar d'infants, assistència a la gent gran, transport 
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públic, etc. I de la mateixa manera la paritat de gènere cal tractar-la de mane-
ra multisectorial, des de l'emprenedoria fins a l'accés als càrrecs de direcció 
d'empreses i a l'àmbit cooperatiu. 

Tot i l'existència d'un Programa de dones del món rural i marítim de Catalu-
nya 2016-2020 i de diversos grups de treball en relació a les dones i la trans-
versalitat de gènere, es desconeix l'abast i els resultats d'aquests i si la meto-
dologia emprada fins a data d'avui és la més adient o cal redirigir els 
esforços. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1) Coordinar-se amb l'Institut Català de les Dones per reconèixer l'aportació 
de les dones com a creadores de riquesa, d'empresa i de cohesió social al 
món rural, especialment al sector primari i agroalimentari amb l'ampliació de 
més ajudes, recursos, programes i línies de finançament específiques. 

2) Promoure, en el marc del Consell Assessor de Dones del Món Rural i 
Marítim, actuacions que afavoreixin el desenvolupament de la dona al medi 
rural i marítim com, entre d'altres, la formació específica dirigida a l'econo-
mia del coneixement, l'emprenedoria femenina i la integració de les dones al 
món rural. 

3) Coordinar el Departament d'Empresa i Coneixement amb el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per donar suport i fomentar 
les iniciatives d'emprendoria femenina i les vinculades a l'accés i l'aprofita-
ment d'espais agraris abandonats. 

4) Fomentar l'accés de les joves emprenedores a les ajudes, recursos, sub-
vencions, programes i altres recursos, ja que és un dels col·lectius que pre-
senta més dificultats a l'hora d'obtenir finançament per al desenvolupament 
de la seva activitat empresarial a l'àmbit de l'agricultura. 

5) Vetllar pel compliment de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i 
homes en els òrgans de direcció de les diferents organitzacions sindicals i em-
presarials agràries. Així mateix, tenir cura d'aquestes i altres polítiques d'equi-
tat de gènere com a part d'un Pla Integral sobre el Despoblament Rural. 

6) Fomentar el compliment de la Llei 35/2011 sobre titularitat compartida de 
les explotacions agràries, per al seu coneixement, potenciant i singularitzant 
aquesta figura dins de les polítiques agràries i de desenvolupament rural 
fomentant la igualtat real i efectiva de les dones en el medi rural. 

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, Mer-
cè Escofet Sala, diputats, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 79781 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 05.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 79781) 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1) 
De modificació de l'apartat 4 

4. Seguir fomentant l'accés i reforçar les accions de difusió i comunicació 
adreçades a joves emprenedores en relació amb les ajudes, subvencions, 
programes i altres recursos, com els actuals programes Leader i Odisseu, o 
els ajuts del Contracte Global d'Explotació; ja que és un dels col·lectius que 
presenta més dificultats a l'hora d'obtenir finançament per al desenvolupa-
ment de la seva activitat empresarial a l'àmbit rural. 

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2) 
De modificació de l'apartat 5 

5. Vetllar pel compliment de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i 
homes; i tenir cura d'aquestes i altres polítiques d'equitat de gènere a través 
del Programa de Dones del Món Rural i Marítim 2021-2026 (PDMRM) i 
impulsant la participació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i 
Marítim. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'activació d'un pla específic 
d'inspeccions del sector agroalimentari 

250-01476/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 75217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre les inspeccions al sector agroalimentari, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La preocupant corba de contagis a Lleida, especialment a la comarca del 
Segrià, posa el punt de mira en els sistemes de detecció, rastreig i supervisió 
de casos dissenyat per la Generalitat de Catalunya. A més de les mesures de 
protecció i seguretat laboral d'algunes empreses. 

Avui dia els brots continuen produint-se a la zona. La majoria dels brots 
coneguts fins ara són diagnosticats a empreses hortofructícoles i sector agro-
alimentari. 

El propi responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a 
Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran va descriure que 
l'evolució del virus a Lleida era difícil de controlar. 

El sindicats i la població porten temps advertint de la situació. Ja al mes de 
maig les poblacions entre el Segrià i la Franja es van posar en alerta davant 
els focus detectats en dos grans escorxadors de Binèfar. 

El Grup Alimentari Guissona, al qual pertany la cadena de supermercats 
especialitzats en la venda de carn bonÀrea, ha reconegut que 66 dels seus 
treballadors estan contagiats de Covid-19. Dels 5.500 empleats amb els quals 
compta bonÀrea Agrupa, 4.000 treballen a Guissona, un poble de Lleida 
amb un important focus actiu de contagi. 

Vàries han estat les denúncies dels sindicats a algunes empreses del sector, 
com l'empresa Maper Carn, que opera a Sabadell, on asseguren que incom-
plien les mesures bàsiques de seguretat. Concretament, afirmen que s'obliga 
els treballadors a intercanviar-se alguns equips de protecció individual, com 
a cascos o ulleres de protecció. A més de sostenir que l'empresa està aplicant 
mesures de flexibilitat acordades en l'ERTO que va negociar fa uns mesos, 
tot i que ja no es troben en aquesta situació. 

Precisament, aquest tipus d'instal·lacions reuneixen diverses de les condici-
ons més favorables per a la transmissió del virus. Són espais massius, en els 
quals una gran quantitat de persones duen a terme un treball intens, a baixes 
temperatures i amb sistemes de ventilació que poden contribuir a la circula-
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ció del patogen. Sumat a les condicions precàries i d'inseguretat a les quals 
solen exposar-se aquests treballadors i treballadores. 

El Govern, concretament el Departament de Treball, Afers Socials i Famíli-
es, el qual compta amb les competències per a la inspecció en matèria de 
seguretat i salut laboral, ha d'activar de manera urgent un pla d'inspecció en 
els centres de treball del sector agroalimentari industrial per a evitar l'aug-
ment de contagis de la COVID-19. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Activar de manera urgent un pla específic per part de la Inspecció de Tre-
ball, amb actuacions urgents, en els centres agroalimentaris industrials, espe-
cialment en la indústria càrnia, amb la finalitat de garantir el compliment real 
i efectiu de les mesures i garanties de seguretat i salut laborals en aquests 
centres, evitant així l'augment dels focus de contagis de la COVID-19 que es 
ve produint en aquests espais i la seguretat i salut dels treballadors i treballa-
dores del sector. 

2) Presentar davant el Parlament de Catalunya el resultat d'aquest pla espe-
cífic d'urgència una vegada finalitzat. 

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 
GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 79782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 05.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 79782) 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1) 
De modificació dels apartats 1 i 2 en un únic punt 

1. Que la Inspecció de Treball continuï vetllant i exigint el compliment de la 
normativa laboral en tots els centres de treball, especialment en els centres 
agroalimentaris industrials, amb la finalitat de que els empresaris complei-
xin amb la seva obligació de garantir els drets dels treballadors, especial-
ment de seguretat i salut davant la situació del Covid-19. 
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