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Sessió 11 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) s’obre 

a les tres de la tarda i quatre minuts. Presideix Marc Solsona i Aixalà, acompanyat de la 

vice presidenta, Lluïsa Llop i Fernàndez, i de la secretària, Munia Fernández-Jordán Celorio. 

Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serra-

no, Jorge Feijóo Suñol i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné 

i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Anna Tarrés i Campà i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, Alba Metge Climent, Bernat Solé i Barril i Francesc 

Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-

tuent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 

Teresa Jordà i Roura, acompanyada del secretari general, David Mascort Subiranas, i del 

director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson Fradera.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Compareixença del Govern per a informar 

sobre el contingut del pressupost del departament i dels organismes i les entitats que en 

depenen (art. 131.4 RPC) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (text 

presentat: BOPC, 525, 3).

El president 

Bé, bona tarda a tothom. Donaríem inici a aquesta Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 (compareixença del Govern)

200-00011/12

Avui amb motiu de la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, lògicament, en el departament..., que avui ens acompanya 
la consellera. Ens acompanya la consellera Teresa Jordà, el senyor David Mascort, 
secretari general d’Agricultura, i també el senyor Oriol Anson, director general de 
Desenvolupament Rural. Consellera, podríem donar inici a aquesta comissió. Res-
tem amatents a les seves paraules, i dir-li que té intervenció per un temps màxim 
d’una hora. I a partir d’aquí articularem tota la resta. 

Moltes gràcies. Endavant.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Teresa 
Jordà i Roura)

Gràcies, president. Entenc que no utilitzaré una hora, però, en qualsevol cas, 
mai se sap. Intentarem ser diligents. És a dir que moltes gràcies, també, als mem-
bres de la Mesa, les diputades i els diputats d’aquesta comissió, el lletrat i l’equip, 
els companys i companyes del departament, que gairebé els devem tenir tots si no..., 
bé, sí, gairebé els tenim tots, representants del sector que també ens acompanyen. 
A la taula, com bé ha dit el president, doncs, m’acompanya el secretari general del 
departament, el senyor David Mascort, i també el director general de Desenvolupa-
ment Rural, el senyor Oriol Anson. Molt bona tarda a totes i a tots i gràcies per ser 
aquí, perquè si no hi fóssiu tindria poc sentit, diguéssim, que us vingués a explicar 
alguna cosa.
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Primer de tot, doncs, vull agrair evidentment l’oportunitat, president, de ser aquí 
per informar d’aquest pressupost, el pressupost del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació per a aquest any 2020. L’objectiu que hi ha darrere del 
pressupost no és altre que el de realitzar i implementar les polítiques necessàries en 
el nostre àmbit, és a dir, administrar i alhora també treballar al servei de les perso-
nes. Estem parlant de polítiques públiques totes elles, com no pot ser d’altra manera, 
destinades al sector agroalimentari, que inclou, com bé saben, un conjunt d’activi-
tats totes elles relatives al sector primari –l’agricultura la ramaderia la pesca i també 
el forest–, també a la indústria agroalimentària i alhora també a la comercialització, 
un sector que no ens cansem d’explicar què va del pagès fins al consumidor o, dit 
d’una altra manera, que va del camp fins a la taula. 

Deixeu-me, però, abans fer tres reflexions, abans d’entrar en detall de les dades. 
La primera reflexió: som un dels departaments, i ho diem amb molt orgull, som un 
dels departaments amb una estructura territorial més desenvolupada, amb 122 cen-
tres de treball distribuïts per tot Catalunya. Això, aquests 122 centres, aquesta im-
plementació territorial, ens permet un contacte permanent amb el territori i alhora 
també una visió global de quina és la situació de les nostres comarques, en defini-
tiva, del territori. Som l’altaveu del país en la seva globalitat i les polítiques agro-
alimentàries, ens agradi més o ens agradi menys, són, evidentment, el centre dels 
grans reptes que té aquest país. Posaré tres exemples: u, lluitar per mitigar el canvi 
climàtic i adaptar-nos a les seves conseqüències; encarar també els reptes, que no 
són pocs, de la globalització, i també alhora donar suport als productors, però també 
sobretot a les properes generacions que es dediquin a l’agricultura, a la ramaderia, a 
la pesca i a la silvicultura catalanes. En definitiva, el relleu generacional. 

Segona conclusió. Amb aquests pressupostos, donem continuïtat a la manera de 
fer, i m’honora molt dir-ho, de la meva predecessora, la consellera Serret, i incorpo-
rem de nou –ja ho va fer ella–, en aquests pressupostos del 2020, els fons europeus, 
i els incorporem, hi insistim, com a mesura de transparència, perquè entenem que 
respon a les mateixes recomanacions que ens fa la mateixa Unió Europea a l’hora 
de gestionar els recursos públics i perquè també al final el que facilita és el mateix 
seguiment i control i alhora gestionem adequadament tots els recursos que el sector 
espera, que el sector necessita i que el sector té previstos.

I tercera idea. Són els primers pressupostos que presento. Això no és cap no-
vetat. Però deixi’m dir que l’equip republicà va arribar en aquest departament, al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i es va trobar amb els 
pressupostos de l’any 2015. Eren, aquells pressupostos, els més baixos de la història 
d’aquest departament. L’anterior consellera, avui patint un exili forçós, la companya 
Meritxell Serret, va presentar l’any 2017 uns nous pressupostos que ja –i ho recal-
co– van començar a revertir aquesta tendència negativa dels últims anys, amb un 
increment en aquell moment, als pressupostos del 17, amb un increment respecte als 
del 2015, d’un 13,6 per cent. 

El pressupost de 2020 que ara tot seguit els presentaré té les dades generals se-
güents: sumant, com he dit abans, els fons europeus als recursos propis, aquest 2020 
el departament comptarà amb 726,3 milions d’euros, que, desglossats, vindrien a ser 
338,6 milions d’euros de fons propis del departament, 380,6 milions d’euros de fons 
europeus i 7 clavats milions d’euros de despesa financera que pertanyen al capítol 8.  
És a dir, amb aquests pressupostos –i aquesta idea m’agradaria deixar-la molt pa-
lesa–, seguim revertint la tendència, i els fons propis del departament experimenten, 
només els propis, un increment d’un 11,4 per cent respecte als pressupostos de l’any 
2017.

L’evolució de xifres, de les xifres dels darrers quatre anys dels pressupostos del 
departament, només si tenim en compte els fons propis, vindria a ser: pressupost 
del departament el 2010, 470 milions d’euros; pressupostos del departament el 2015, 
aquests que eren els més baixos de la història, 267 milions d’euros; pressupost del de-
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partament el 2017, 303 milions d’euros, i pressupost del departament el 2020, el que 
avui els presento, 338 milions d’euros.

Veníem –i jo crec que val la pena recordar-nos-ho, tot i que no és una notícia 
gens agradable– d’una disminució d’un 47 per cent del pressupost del departament 
en el període 10-15, i amb els dos pressupostos, els de la companya Meritxell Serret 
i d’una servidora, hem aconseguit créixer gairebé un 30 per cent –gairebé un 30 per 
cent–, és a dir, més de 70 milions d’euros. 

I en aquest canvi de tendència –permeti’m que insisteixi en el canvi de tendèn-
cia–, vull fer un apunt també sobre uns recursos imprescindibles i que a vegades ens 
oblidem davant de les macroxifres, que són els recursos humans. Vull posar en valor 
i fer un reconeixement públic de la professionalitat dels servidors i de les servidores 
públiques del departament. En aquest sentit, els pressupostos d’aquest 2020 perme-
ten que per primera vegada des de l’any 2010 –ho repeteixo, per primera vegada des 
de l’any 2010– no hi hagi disminució del personal del departament, i es produeix un 
increment de 48 treballadors: de 2.401 servidors públics a 2.449, afectat especial-
ment el Cos dels Agents Rurals, que tindrà 34 llocs de treball més. Per nosaltres, 
evidentment, molt important. 

Tot i ser conscient que aquests avanços no són suficients, és a dir, abans que 
entenc que vostès m’ho diguin, perquè hauria de ser així, són diputats i diputades 
d’aquesta comissió i entenc que volen el millor per a aquest sector, abans que m’ho 
diguin, som conscients, som plenament conscients que no són suficients, però els va-
lorem positivament, també ho hem de dir, els valorem positivament. Estem contents 
i això volem posar-ho en valor, en valor també de l’esforç que ha representat arribar 
a aquest 11 i escaig per cent de més. 

I quina és l’evolució respecte a l’anterior pressupost del 2017, que és en el que ens 
hem de fixar? Primera, l’increment de fons propis és de 34,6 milions d’euros, aquest 
11,4 per cent que els comentava fa una estona. L’increment dels fons europeus és de 
62,66 milions d’euros, que equivaldria en percentatge a un gairebé 20 per cent, un 
19,7 per cent. I l’increment del pressupost total, és a dir, sumant els fons propis més 
els fons europeus, seria de 91,3 milions d’euros, que equivaldria a un 14,4 per cent 
ajuntant els dos fons. 

Per posar en valor aquestes xifres, ens sembla que s’ha de tenir en compte que 
els pressupostos de la Generalitat del 2020, els pressupostos a nivell general, supo-
sen un increment d’un 8 per cent respecte als del 2017. Ho dic perquè sempre està bé 
ser a sobre o passar per sobre de la mitjana. I, en aquest cas, doncs, al departament 
passem per sobre de la mitjana. 

Entrem, si els sembla, en partides pressupostàries associades a les polítiques 
que entenem prioritàries d’aquest departament. I en aquesta segona part de la meva 
intervenció, doncs, m’agradaria destacar algunes d’aquestes polítiques, que per 
nosaltres són prioritàries. Segurament els sonaran totes, perquè ja les vaig avançar 
en la meva primera compareixença en aquesta comissió, i com aquesta priorització 
també es reflecteix en les partides d’aquest pressupost de l’any 2020.

M’ho han demanat moltes vegades, però, si hagués de definir o resumir en una 
sola frase –d’aquestes llarguetes, eh?– quina és la visió que tinc sobre el departament 
i quines són aquelles polítiques importants, diria que bàsicament és impulsar una 
nova política alimentària de país, una nova política alimentària de país basada en 
la producció local d’aliments i també en la gestió sostenible del medi. Una cosa per 
nosaltres va extremadament lligada a l’altra, eh? I que contribueixi alhora a la co-
hesió socioeconòmica del territori i evidentment a la sobirania alimentària d’aquest 
país. 

Entrem una mica més en matèria. La legislatura passada també la consellera 
Meritxell Serret va crear, i a tots els sonarà, el Consell Català de l’Alimentació, però 
la seva activitat, l’activitat del Consell Català de l’Alimentació, es va veure estroncada 
pel 155. Aquest mandat l’hem reactivat, l’hem reactivat i en aquests moments ja estem 
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treballant en el Pla estratègic de l’alimentació a Catalunya, que ha de culminar en el 
que serà el Pacte nacional de l’alimentació. L’alimentació dels ciutadans i de les ciu-
tadanes d’aquest país és important. No és important, perdoneu-me, és molt important. 

Sovint es vincula aquest departament exclusivament amb el sector primari, i ho 
és, i ens agrada, aquests són els nostres, els que produeixen els aliments, però som 
encara més que tot això. Quan parlem del sector agroalimentari català, estem par-
lant del primer sector econòmic d’aquest país, i un dels clústers agroalimentaris més 
dinàmics i amb més volum de negoci d’Europa. Un sector, el que ens ocupa, l’agro-
alimentari, que va del pagès, com he dit abans, al consumidor, i que engloba abso-
lutament tots els sectors econòmics de la nostra societat: el primari, el secundari i 
el terciari. El conjunt del sector agroalimentari i la seva indústria auxiliar compten 
amb 164.372 treballadors i treballadores, i genera un volum de negoci global de més 
de 38.000 milions d’euros. 

Volem doncs, davant d’aquestes xifres, davant d’aquesta realitat, fer polítiques 
adreçades a, primer, continuar fomentant la qualitat i la seguretat dels aliments –im-
prescindible–, posar en valor els productes alimentaris catalans, inclosos els d’una 
qualitat diferenciada, els de proximitat i els produïts de forma ecològica; dos, afavo-
rir l’equilibri, la transparència i les sinergies positives en tota la cadena alimentària; 
tres, fomentar la sostenibilitat, però també alhora la responsabilitat social i la lluita, 
importantíssim també, contra el malbaratament alimentari, i quatre, promocionar la 
dieta mediterrània i fomentar en la ciutadania hàbits alimentaris saludables. 

Per al disseny i la implementació d’aquestes polítiques no és suficient l’Adminis-
tració, com en tantíssimes altres coses, eh? La participació de tots els agents impli-
cats en la cadena agroalimentària és extremadament clau per arribar a conclusions 
de consens que impliquin a tothom. Les quatre comissions que formen el Consell 
Català de l’Alimentació ja estan en aquests moments treballant, de fet, des del mes 
de setembre passat, i en unes setmanes està previst, en poques setmanes està previst, 
començar ja les vint-i-quatre sessions de debat i participació al territori i obrir tam-
bé un procés de participació ciutadana en línia, eh?, a través del portal del Govern 
Participa. I això amb l’objectiu de facilitar el funcionament d’aquest consell, elabo-
rar, com he dit abans, el Pla estratègic de l’alimentació a Catalunya, i crear alhora, 
també molt important, canals de comunicació i participació amb la ciutadania. Hem 
incorporat, doncs, en aquests pressupostos, a més a més de les partides que ja, di-
guéssim, teníem, 1 milió d’euros. 

És obvi també que en aquest context en el que estem definint el futur model ali-
mentari del país, del que ara els parlava, hem de treballar també per tenir l’excel·lèn-
cia a nivell agrícola, perquè una cosa va extremadament lligada a l’altra. És per això 
que estem preocupats per la creixent ocupació del sòl derivada del creixement urbà, 
i alhora també de l’expansió de la superfície forestal que representa una intrusió, per 
nosaltres, directa al medi agrari. Així doncs, des del departament que ens ocupa, 
considerem que la preservació, i no només la preservació sinó també la protecció 
dels espais agraris, és un factor clau per a la producció d’aliments, de recursos natu-
rals i com a element també imprescindible per a la conservació de la cultura i alhora 
la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals, que són la base evidentment del 
desenvolupament sostenible.

I justament per això fa poc més de cinc mesos –ho saben vostès perfectament 
perquè hi varen treballar també– amb la nostra màxima implicació, el Parlament va 
aprovar la Llei dels espais agraris, una llei que pretén precisament posar en valor el 
sòl agrari com un actiu, podríem dir-ne com un actiu estratègic, i no només estra-
tègic, sinó també com una reserva d’espai urbà. I per això en aquest moment estem 
treballant per tenir el reglament que desplegui aquesta llei. De fet, les properes set-
manes, aquest mes de febrer, en començarem a parlar ja, d’aquest reglament, amb 
les diferents organitzacions agràries i evidentment també hi destinarem, doncs, una 
part important de recursos, en el desplegament del reglament.
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Un altre apartat important és el de la política agrària comuna i del desenvolupa-
ment rural. En aquesta mateixa línia de protegir el nostre sector agroramader, ens 
trobem, doncs, també, com no pot ser d’altra manera, amb la necessitat d’enfortir-lo, 
de muscular-lo més. I aquí són fonamentals els ajuts comunitaris, tant els que s’ins-
criuen en el marc de la política agrària comuna –el que coneixem com els «ajuts di-
rectes»–, com els que s’inscriuen en el marc del Pla de desenvolupament rural –aquí 
hi entrarien, doncs, totes les polítiques adreçades a joves, la competitivitat, les agro-
ambientals, les zones d’especial dificultat i també la producció ecològica. 

En els del marc de la PAC, hem previst una partida de 279 milions d’euros, cosa 
que suposa un 18 per cent d’increment respecte als pressupostos de 2017, que si fem 
la resta serien 235,8 milions d’euros. Els ajuts previstos en el marc del Programa 
de desenvolupament rural, dins del qual hi ha el contracte global d’explotació, per a 
aquest 2020 sumen 88,1 milions d’euros. Això suposa un increment, en aquest cas, 
de 24 milions d’euros, 24.200.000 mil euros, respecte al de 2017, que en percentat-
ge és un 37, gairebé un 40 per cent, gairebé un 38 per cent, un 37,9 per cent. Així 
doncs, en aquest pressupost de 2020, comptarem amb 67,4 milions d’euros més que 
el de 2017. 

I això deixi’m dir que és important, perquè ens permetrà continuar i refermar 
les línies d’incorporació de joves al món agrari, que són el Pla de desenvolupament 
rural 2014-2020. Deixi’m dir també que en el període 15-19 hem incorporat més de 
dos mil joves al món agrari. L’augment ha estat del 60 per cent respecte de l’etapa 
anterior, que equival al 2011 al 14, de l’11 al 14. Estem, doncs, treballant per mi-
llorar la qualitat de vida i les perspectives laborals d’ara i també de les generacions 
futures. Ho fem bàsicament sobre dues perspectives transversals que ho abracen tot: 
la perspectiva de gènere, per nosaltres molt important, i l’altra la perspectiva ecolò-
gica, també extremadament important.

També ho hem dit moltes vegades, i segurament m’ho han sentit a dir moltes, i 
no serà ni molt menys l’última: sense dones no hi ha món rural, sense dones tampoc 
hi ha relleu generacional. Seguirem, doncs, desenvolupant les actuacions del Consell 
de Dones del Món Rural i Marítim per promoure en plena igualtat efectiva i també 
el Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020, amb l’ela-
boració enguany del nou pla 21-25.

Tot això, tot això que els explico, ens situa en un tercer eix per a aquest departa-
ment també estratègic i alhora prioritari, que és la bioeconomia. El Govern –anava 
al tècnic d’avui– avui en el tècnic ha encarregat al Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació que lideri l’estratègia de la bioeconomia de Catalunya, 
d’aquest país, un seguit de mesures, òbviament transversals, que han de connectar 
el territori i el sector alimentari amb l’economia circular. Què vol dir això? Doncs, 
mirin, des de la gestió de les dejeccions ramaderes i la seva valorització, com a fer-
tilitzant d’excel·lència, fins l’ús de la fusta provinent de la gestió forestal com a bio-
massa, o per exemple també l’economia blava, importantíssim, fins al Pla d’acció 
interdepartamental, per exemple, per a l’aprofitament alimentari. Extremadament 
transversal. 

Hem de donar sortida i posar en valor els subproductes de la indústria, la rama-
deria l’agricultura i alhora també del mar. Posar en valor cadenes que ara mateix 
no tenen valor per avançar cap a una economia més circular. Avançar cap a polí-
tiques més sostenibles d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitiga-
ció davant l’emergència climàtica. El departament hi està compromès, i per això a 
continuació us parlaré de quatre línies de treball d’aquest departament englobades 
justament en la bioeconomia. La primera és l’Estratègia marítima de Catalunya; la 
segona l’Estratègia forestal de Catalunya; la tercera el Decret de gestió de la fertilit-
zació del sòl i de les dejeccions ramaderes, i, per últim, l’Estratègia contra el mal-
baratament alimentari. I aquest compromís del departament amb la bioeconomia 
també ha quedat reflectit en aquest pressupost de 2020. 
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Comencem amb l’estratègia marítima de Catalunya. Dins d’aquesta estratègia, 
adoptada formalment el juny de 2018 –acabàvem de començar d’encetar aquest Go-
vern–, el nou model de gestió pesquera de Catalunya aposta decididament per una 
economia blava, una economia blava que estableixi les bases per a la valorització 
de les diferents activitats que tenen lloc al medi aquàtic, que no són poques, i és 
fruit d’un gran esforç. Aquesta estratègia és fruit d’un gran esforç de consens entre 
el sector pesquer, el sector conservacionista, també l’àmbit científic i, evidentment, 
l’Administració pública. 

Per nosaltres, un exemple; sempre intentem posar l’estratègia marítima d’aquest 
país com a exemple de cogovernança, com a exemple de com s’haurien de fer les 
coses, agafant totes aquelles vàlues, totes aquelles persones, entitats, associacions, 
administracions que estan concernides en aconseguir aquella fita, posar-les a la ma-
teixa taula de manera horitzontal, aquesta democràcia horitzontal, aquesta cogestió 
republicana. L’estratègia marítima per nosaltres és un clar exemple. Un model, per 
cert, també, el de l’estratègia marítima, deixeu-m’ho dir, que ha estat guardonat, va 
estar guardonat per la mateixa Comissió Europea i per la FAO. 

Per continuar amb aquesta política, deixi’m dir també, i n’estem contents, en 
aquest cas, que incrementen el pressupost de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims en un 43 per cent, cosa que suposa passar de 6,02 milions d’euros a 8,63 
milions d’euros.

L’estratègia forestal d’aquest país. Parlar de bioeconomia evidentment també és 
parlar de gestió forestal. Des del departament volem, doncs, donar un nou impuls al 
repte de repensar el model de gestió forestal del futur, a través d’un debat, com no 
pot ser d’altra manera, transversal, a través d’un debat obert i pluridisciplinari, amb 
l’objectiu de definir la política forestal estratègica del país, que inclogui l’adaptació 
i la mitigació del canvi climàtic, els riscos naturals, en especial els grans incendis 
forestals, i alhora la gestió de la biodiversitat. Esperem, esperem i confiem, mante-
nir abans d’acabar l’any l’aprovació d’aquesta Estratègia forestal de Catalunya, per-
què és sens dubte un dels àmbits essencials de la bioeconomia que estem impulsant.

Per tot plegat, hi destinem, en aquests pressupostos, 23,3 milions d’euros. Desti-
narem també part d’aquests 23 milions, una part petita, entenc, d’aquests recursos, 
per iniciar un estudi –això és nou, de fa pocs dies– un estudi sobre l’estat dels bos-
cos catalans, per poder elaborar de manera immediata un Pla de prevenció d’incen-
dis, que es faci seu el Govern. És a dir, ja hem viscut prous episodis aquests últims 
mesos, i ara em dirigeixo directament al que ens va passar al sud del país, per veure 
i per saber, que tampoc és cap novetat, que vivim en un clima mediterrani, on els 
incendis són extremadament inherents; escoltem moltes vegades els professionals i 
ens diuen que els incendis són ja d’una nova generació, que potser ni tan sols conei-
xem, i és primordial que tinguem els nostres boscos nets.

Elaborarem aquest estudi de manera, ho repeteixo, ràpida, per elaborar aquest 
Pla de prevenció d’incendis, que el Govern es faci seu, perquè això és una cosa com-
partida, no és un tema d’aquest departament, com hem dit tantes vegades, és a dir, 
al final, aquest departament sí que representa el sector però és un sector imprescin-
dible per al país i això vol dir que la globalitat del país hauria d’entendre’s encara 
una mica millor. Ja ho estem aconseguint, eh? Justament aquesta és una prova, per-
què es destinarà una despesa de 40 milions d’euros en quatre anys per fer justament 
aquestes neteges de boscos, que equivaldria a 10 milions per any. Això entenc que 
és una bona notícia. 

Més exemples lligats al concepte de bioeconomia circular. Hem estat valents, 
això també cal dir-ho, i recentment hem aprovat el Decret de gestió de la fertilitza-
ció del sòl i de les dejeccions ramaderes. Amb aquest decret deixem de tractar, i això 
és molt important, les dejeccions com un producte final, com un residu, els altra-
ment dits «purins», eh?, i comencem a tractar-les com un subproducte, comencem a 
tractar-les com un subproducte. Per què? Doncs, per tal de començar a caminar cap 
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a un model de fertilització d’excel·lència, de base orgànica, que tanqui el cercle de  
la producció agrària i ramadera i que repercutirà, òbviament, en la qualitat també 
de les aigües del país. Per a la despesa derivada d’aquesta implementació, d’imple-
mentar aquest decret al llarg i ample del territori, hi destinarem 2 milions d’euros. 

I com a última estratègia de la bioeconomia que liderarem des del departament 
en connivència amb els altres departaments del Govern, estem treballant contra el 
malbaratament alimentari per tal de repensar també, com no pot ser d’altra mane-
ra, de repensar els models de producció i consum per avançar cap a un sistema ali-
mentari més sostenible, un sistema alimentari més sostenible que posi l’accent en la 
prevenció més que en la reducció de residus. No sé si al final serem el departament 
de la prevenció, perquè entre els incendis i els residus..., però visca la prevenció: si 
previnguéssim més, segurament les coses també ens anirien una mica millor a tots. 

Tots aquests esforços, tots, tindran els seus fruits, esperem que molt propera-
ment, amb l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei de reducció del mal-
baratament alimentari, que em deien fa poca estona que segurament passarà en les 
pròximes setmanes, i que ho celebrem. 

Més coses. El departament aposta per la viabilitat de les explotacions agrícoles 
de Catalunya, i per aconseguir-ho hi ha moltes coses a fer, moltes, però n’hi ha al-
gunes que són vitals. Una d’elles –i no descobreixo res– són les infraestructures de 
regadiu. Per això estem fent un esforç per invertir en noves infraestructures. Hem 
consolidat un pressupost remarcable per dur a terme les obres de modernització de 
regadiu. L’aigua, sens dubte, és futur. El regadiu és imprescindible per al desenvolu-
pament de l’agricultura, perquè permet augmentar la productivitat i alhora allunyar 
la incertesa de les males collites per la sequera. 

El reg –i també m’ho han sentit a dir moltes vegades–, és una estructura de país 
o hauria de ser una estructura de país. I l’hem de considerar, aquest país l’ha de con-
siderar, igual d’important que la línia 9 del metro –per posar un exemple, eh?, en 
podríem posar diversos. És per això que creiem que la presa de decisions en aquest 
àmbit ha de venir donada per una ponderació adequada dels criteris d’eficiència eco-
nòmica i dels d’equilibri territorial i alhora també mediambiental. I el que és més 
important: donem un impuls prioritari a la promoció de la millora integral en els 
regadius, tant des del punt de vista d’estalvi energètic com d’eficiència en l’ús de 
l’aigua, la qual cosa ens permetrà ser més racionals i alhora també més sostenibles i 
alinear el reg amb la preservació del medi ambient, i alhora també amb la lluita con-
tra el canvi climàtic. 

I en aquest sentit, amb aquests pressupostos de 2020, hi destinem 58,6 milions 
d’euros, amb la qual cosa acomplim amb les aportacions previstes al Pla d’infraes-
tructures de regadiu que va aprovar el Govern, si ho recorden, fa uns mesos, per un 
import de 460 milions d’euros, que es distribuiran fins l’any 2032, i que ens perme-
trà, entre d’altres, acabar el Segarra-Garrigues, en aquest cas. D’aquesta inversió, 
35 milions d’euros s’adreçaran a mesures correctores i compensatòries d’impacte 
ambiental.

I, a més –això és molt important–, aquest any està previst liquidar el deute que 
el departament manté amb SEIASA, amb el pagament d’1,8 milions d’euros aquest 
any 2020. Aquest deute de què els parlo corresponia a diferents obres fetes per 
aquesta empresa a diferents regadius del país, amb un import total de 15 milions 
d’euros durant el període anterior al 2016. Tots aquests diners els devíem; enguany 
ho acabem de liquidar. 

Val a dir que tot i les dificultats pressupostàries d’aquests anys hem complert es-
crupolosament amb el plurianual 2016-2020 i enguany pagarem l’import restant, com 
els deia, normalitzant, doncs, una situació que venia de molts anys enrere. Aquests 
pressupostos 2020 també s’orienten cap a l’enfortiment del sector agro alimentari ca-
talà. Des del departament, hem dissenyat solucions a curt termini en forma d’ajuts, 
amb l’objectiu immediat de fer front a les crisis de preus, però el més important és 
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que estem impulsant també mesures estructurals a mitjà i llarg termini, per tal de 
poder estructurar l’oferta dels sectors i poder fer-los evidentment viables per si ma-
teixos.

Catalunya com a país i com a sector internacional ha de decidir quin lloc vol 
ocupar en el context global agroalimentari, així com la viabilitat i continuïtat del 
sector primari i del sector agroindustrial. Si no entenem entre tots plegats que els 
pagesos i les pageses s’han de poder guanyar la vida amb allò que fan i guanyar-
se-la a casa seva, allà on han decidit desenvolupar el seu projecte de vida i també 
el seu projecte professional, és impossible que assolim cap dels grans reptes, cap 
dels grans reptes que se’ns plantegin. Per això incrementen un 5 per cent les parti-
des pressupostàries destinades a l’enfortiment del sector agroalimentari i passem de 
71,2 milions d’euros de l’any 17 als 74,7 milions d’enguany, destinats bàsicament a: 
la millora de competitivitat de les indústries alimentàries i altres sectors productius, 
els ajuts per a la modernització de les cooperatives, el suport a la internacionalitza-
ció de les empreses, els ajuts a la internacionalització, el suport a la innovació i a 
la recerca i l’observatori de preus. El nostre objectiu és, doncs, donar eines al sec-
tor primari i al sector agroindustrial per tal que esdevingui més competitiu, perquè 
esdevingui competitiu, en definitiva, i la gent que s’hi dedica pugui guanyar-s’hi la 
vida, com he dit abans, de manera digna.

I és en un context cada cop més global, com deia, i també en un context cada 
vegada més competitiu, on la recerca, on la innovació, on la transferència tecnolò-
gica i no només tecnològica sinó també de coneixement esdevenen aliats de primer 
ordre, que en aquest sentit és imprescindible l’IRTA, l’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries, i el recentment creat Institut Català de Recerca per a la Go-
vernança de la Mar; ens són extremadament imprescindibles per a la generació del 
coneixement, així com també ho és la nostra xarxa d’escoles agràries, que a vega-
des en parlem poc, però per a nosaltres és molt important, per a la transferència i la 
implementació d’aquest coneixement a les persones, i no només a les persones sinó 
també a les explotacions agràries i ramaderes. 

Per enfortir, doncs, aquest àmbit, incrementarem un 10,6 per cent l’aportació 
anual del departament a l’IRTA, passant de 13,8 milions d’euros a 15,3 milions d’eu-
ros. Incrementem un 12 per cent la inversió a les escoles agràries, passant de 8,3 
milions d’euros a 9,3 milions d’euros. 

I, per acabar, ja vaig acabant, posar de manifest un gran esforç, un esforç que sé i 
em consta que també és compartit per la totalitat, vull pensar, dels grups parlamen-
taris que avui ens acompanyeu, que és el gran esforç que està fent el departament 
per enfortir el Cos dels Agents Rurals. És només en dos anys que es va crear la Di-
recció General del Cos dels Agents Rurals, i només en aquests dos anys hem aprovat 
el Pla estratègic del Cos dels Agents Rurals per al període 2019-2024. Aquest país 
ha passat de tenir una subdirecció a una direcció general, i a més a més, entre totes 
i tots, l’hem dotat plegats d’un pla estratègic, la qual cosa –és veritat i ens ho podem 
dir– ha significat el reforç del nostre cos, del nostre cos de vigilància, de prevenció 
i d’investigació d’incendis forestals, entre moltes altres coses. La dotació també de 
nous mitjans, de nous i de més mitjans, i també el dimensionament de la plantilla, 
bàsicament perquè les necessitats actuals ens demanen una plantilla més àmplia. 

És, doncs, la primera vegada repeteixo que els agents rurals surten a un pressu-
post, directament a un pressupost, perquè encara que faci més d’un any, diguéssim, 
no hi havia pressupost, era com difícil que hi sortissin, i tenen una dotació pressu-
postària de 30 milions d’euros. En el tema dels agents rurals, hem incrementat el 
capítol 1. Parlo del 17 al 20, eh?, de l’últim pressupost en aquest, de 24,4 milions 
d’euros a 27,7 milions d’euros; això és un augment del 13 i mig per cent. 

Hem convocat enguany, el 19, cinquanta places de sotsinspector. Si en resten de 
vacants, algunes d’aquestes places, farem una segona convocatòria, i convocarem 
aquest 2020 cinquanta noves places d’agents rurals. I així començarem a complir 
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amb el dimensionament de les 300 places, si ho recorden, que marcava el pla estra-
tègic, el PECAR.

I ara sí que acabo, amb una reflexió final. Totes aquestes accions i les seves do-
tacions pressupostàries explicades estan inspirades en un repte que va més enllà de 
l’agricultura, o va una mica més enllà de l’agricultura, una mica més enllà de la ra-
maderia, de la pesca i també del forest. Estan totes elles, totes elles, no se n’escapa 
cap, concernides pel repte de fer un món també més sostenible. Ho repetiré, perquè 
amb això sí que em solo fer pesada allà on ens donin veu, eh?: no hi ha un planeta B, 
no existeix. No només no hi ha un planeta B, sinó que tampoc hi ha una altra Cata-
lunya. Hem de governar la política agroalimentària del país amb criteris d’eficiència. 
Ho hem de fer amb criteris de productivitat, però també, sens dubte, amb criteris de 
sostenibilitat o sota el paraigua de la sostenibilitat. 

I per això vull remarcar el compromís del Departament d’Agricultura, reflectit, 
entenem, en aquests nous pressupostos, amb els principals objectius de desenvolu-
pament sostenible. De fet, fixeu-vos, imagineu-vos si ens espera feina a tots els re-
presentants d’aquesta comissió: el Departament d’Agricultura participa en onze dels 
disset Objectius de Desenvolupament Sostenible, onze de disset. Per exemple –no 
els diré tots–: la reducció del malbaratament alimentari, fomentar una agricultura 
més respectuosa amb el medi ambient, millorar la qualitat dels sòls, conservar els 
valors ecològics i funcionals del bosc, recuperar i conservar les varietats locals d’in-
terès agrari, implementar un nou model de governança del mar basat en la cogestió 
de l’àmbit marí. Aquí ja anem amb molt en la línia, eh?

Ser pagès o ser pagesa, ser pastor o ser pastora, ser ramader o ramadera, ser pes-
cador o pescadora és respectar la vida; és respectar la terra i el mar, però és, sobre-
tot –i això ho diem amb molt orgull– respectar les persones, i aquest és l’eix central 
d’aquest departament i de la gent que el fa possible, i de la complicitat que avui tam-
bé, diputats i diputades, busquem aquí: les persones a l’eix, les persones al centre, 
la dignificació d’aquestes i del nostre sector. Sense dignificar-les és evident que no 
en fruiran, ni elles ni evidentment tampoc la ciutadania, que és a qui van dirigides 
totes, totes i cadascuna de les nostres polítiques. 

Sabem que el nostre país només se’n sortirà de veritat el dia que sigui en mode 
de república, encara que el Francisco no hi estigui d’acord, o ben bé d’acord. Jo crec 
que sí, però encara no ho sap. Però mentrestant avancem i aquest pressupost, que 
destina més de 307 milions a la nostra gent, nous, en el pressupost global, més de 
307, també en destina 91,3 milions més al nostre sector. És a dir, que moltes gràcies 
per la vostra atenció i per escoltar-me. 

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

(Veus de fons.) Em demana la comissió que digui que no s’aplaudeixi, el públic 
assistent, que està assistint d’oient, no està de... Doncs, això. Bé, en qualsevol cas, 
disculpin els grups parlamentaris per això. Intentarem mantindre l’ordre pertinent  
i també l’ordre del torn de paraules com tocaria. 

Primer de tot, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el dipu-
tat Francisco Javier Domínguez per un temps que no pot excedir els deu minuts. 
Endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Primer de tot volia saludar tot el departament, que està present aquí, pràctica-
ment, i el públic que ens acompanya, perquè també és força nodrit, i penso que la 
sala s’ha quedat una miqueta petita. Per tant, demostra una miqueta l’interès que el 
sector té en lo que aquí es pugui parlar, i moltes gràcies a la consellera per la com-
pareixença i l’enhorabona pel seu primer discurs de pressupost. I a més em fa gràcia 
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que em faci referència, perquè és senyal de que hi ha molt bona sintonia i podem 
treballar moltes coses junts. 

Pero ahora me quito y me pongo el traje de oposición, que estamos en una situa-
ción fuera de toda lógica. En democracia lo normal es que un gobierno convoque 
elecciones anticipadas cuando es incapaz de aprobar un presupuesto, porque la Ley 
de presupuestos es en principio la ley más importante, porque marca lo que un go-
bierno quiere hacer, y pone las medidas para ejecutar una acción de gobierno con-
creta. Pues bien, estamos ante un gobierno roto, que se ha evidenciado últimamente, 
un gobierno que hace aguas, pero que escribe sus últimas voluntades diciendo que 
lo que quiere es aprobar un presupuesto. Es decir, tendremos un presupuesto, presu-
miblemente, sin un gobierno que lo ejecute con posterioridad.

Una situación muy excepcional en un contexto que es excepcional. Venimos de 
unos presupuestos prorrogados desde el 2017; llevamos diez años presentando pre-
supuestos, cuando se presentan, fuera de plazo, y presupuestos que vienen de un 
2012 en que se recortan drásticamente y que todavía no se han recuperado ni de 
lejos. Esta situación da que pensar que la Ley de presupuestos realmente no es una 
prioridad para este Gobierno. 

Además su Gobierno se permite la licencia de jugar con estos temas tan importan-
tes para muchas familias. Ayer, su compañero, el conseller Calvet, insinuó que después 
de aprobar los presupuestos se comunicaría la fecha de elecciones, pero que no tenía 
por qué ser de manera inmediata. O sea que, si no se convocan elecciones de manera 
inmediata, malo, porque están engañado a la gente, y si se convocan de manera in-
mediata, malo, porque estos presupuestos tampoco van a servir para un gobierno que 
venga a continuación.

Acláreme esto, si puede ser, porque es serio, muchas familias dependen de un 
presupuesto, y de un gobierno activo que les dé confianza, seguridad y certeza de 
cómo se van a hacer las cosas.

Y entrando en materia del presupuesto de Agricultura, la música naturalmente 
que suena muy bien, muy bien, o sea, no se ha dejado ningún sector, ningún sub-
sector. La exposición..., la verdad es que ha habido algunos puntos que he visto «ah, 
pues, es interesante». La verdad, ¿eh? Pero, vamos a ver, qué importancia le da este 
Gobierno republicano al sector primario y a nuestro sector. Y digo «nuestro sector» 
porque en el fondo tanto usted como yo querríamos lo mejor para la agricultura, 
para la ganadería, para el sector forestal, para el pesquero, para el medio natural, 
pero mire lo que voy a decirle: no dudo de que usted su equipo tienen las mejores 
intenciones para gestionar el departamento lo mejor que sepan, pero ¿el Gobierno en 
su conjunto piensa lo mismo? O sea, ¿tiene esas mismas buenas intenciones el con-
junto del Gobierno? Yo creo que no, señora Jordà, porque usted ya no gestiona me-
dio natural, usted ya no gestiona fauna salvaje, porque ya veremos cómo quedan las 
competencias con el tema de la Agència de la Natura, porque con la agencia tiene al 
sector agrícola y forestal un poco en pie de guerra, y porque con la agencia muchos 
de los recursos de la Unión Europea que ahora vienen al sector primario, pues, se 
irán a Territori i Sostenibilitat, lo gestionará otro departament. Por lo tanto, su depar-
tamento ahora mismo está perdiendo fuerza, está perdiendo fuerza, es la sensación 
que tenemos desde Ciutadans.

Entonces, ¿cuál es el peso del presupuesto del Departament de Agricultura res-
pecto al presupuesto total de la Generalitat? Pues, según mis..., si me equivoco 
corríjame, un 1,24 por ciento. O sea, este es el peso de su departament para el Go-
vern, un 1,24 por ciento. Hay tres maneras de ver si esto es mucho o es poco, aunque 
ya se ve que es poco, pero hay tres maneras de analizarlo. Primero, ver el peso que 
tienen otras conselleries respecto a la de Agricultura. Otra manera de verlo es ver el 
peso de Agricultura que tiene en otras comunidades autónomas, vecinas a nosotros, 
y ver cómo evoluciona este presupuesto de Agricultura con el tiempo. 
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Primero, de las trece conselleries, Agricultura es la número nueve, no está en la 
cabeza, ni mucho menos. Tampoco lo pretendo, pero está al número nuevo, o sea, 
no es para echar cohetes. Tanto Aragón como la Comunidad Valenciana tiene un 
presupuesto similar, aproximadamente, del orden, que Cataluña, en Agricultura, en 
números absolutos, pero en Aragón supone un 10 por ciento del presupuesto, y en la 
Comunidad Valenciana representa un 2 y medio del presupuesto. El esfuerzo que es-
tas dos comunidades vecinas dedican a Agricultura respecto al total es mucho mayor 
que el 1,24 que le dedicamos aquí. Ya querríamos muchos tener un 2, nada más que 
un 2 por ciento del presupuesto total de la Generalitat para el Departament de Agri-
cultura. ¿No opina lo mismo, señora consellera? 

Y, después, ver la evolución en el tiempo. Del 2015 al 2017, Agricultura aumentó 
más o menos 36 millones. O sea, en dos ejercicios, 36 millones de aumento. Del 17 
al 20, ha aumentado también 36 millones, en tres ejercicios, 17 a 20. A este paso no 
llegamos a los presupuestos del 2012 ni en el 2030. De hecho, el presupuesto global 
del... (Veus de fons.) Bueno, yo he puesto 12, pero... Igual me he equivocado, ha he-
cho bien. De hecho, el presupuesto ha aumentado, el global, un 13 por ciento, prác-
ticamente, y el presupuesto del departament ha aumentado un 11,4, como han dicho 
antes. O sea que ni siquiera ha aumentado lo mismo que ha aumentado el presupues-
to global.

Pero la importancia que se le da el sector no solo se mira en los presupuestos. Por 
ejemplo, en el 2020, ¿cuándo se prevé que van a llegar las ayudas a los productores? 
Primero hay que aprobar un presupuesto, que será para abril, mayo, si se consigue 
aprobar. Después habrá unas elecciones, que no sabemos cuándo. Nos podemos ir 
a otoño. La conclusión: ¿el 2020 será hábil para cobrar las ayudas los productores o 
habrá algún tipo de problema, de órdenes...? Me gustaría que lo aclarara para tran-
quilidad el sector, también. Por eso pido responsabilidad y que expliquen esto y no 
jueguen con las familias. Si realmente hay un plan previsto para que todo esto llegue 
a buen puerto, perfecto. Me gustaría que lo explicaran. 

Y me gustaría explicar también el contexto del mundo agrario y rural. A ver, nos 
llenamos todos la boca cada día, todos los grupos, el Gobierno, de problemas con 
el despoblamiento, del abandono de fincas y explotaciones, que tenemos que apoyar 
al mundo rural porque necesita políticas ambiciosas, y estamos viendo  últimamente 
movilizaciones en toda España, por los bajos precios, por las prácticas desleales y 
las competencias con países terceros, por el aumento de los costes, por el salario 
mínimo interprofesional, entre otras cosas, pero también por las exigencias ambien-
tales, que se asumen como un coste más, sin ningún problema, pero es un coste más, 
y en general por la reducción de la renta agraria, que no motiva ni un pelo a los más 
jóvenes a seguirse quedando en las explotaciones familiares.

Además, se suman las incertidumbres de los aranceles con Estados Unidos, el 
Brexit, la reformulación de la PAC... Y que conste que no estoy haciendo ningún lla-
mamiento, pero ¿qué está pasando en Cataluña? ¿Nos va tanto mejor que al resto de 
España que no hay movilizaciones de ningún tipo? Porque mejor que sea así, pero 
me extraña, porque el sector de la fruta dulce no está perfecto, que digamos; los vi-
ticultores que producen uva para cava tampoco es que estén muy bien, con el tema 
de precios, y el aceite de oliva tampoco tiene un precio para echar cohetes. Por lo 
tanto, desconozco las razones, pero unos presupuestos tan bajitos, tan justitos, que 
sé que se ha hecho un esfuerzo positivo, pero siguen siendo bajitos, no van a ayudar 
mucho a resolver esta situación. 

Con un 1,24 por ciento del presupuesto, ojalá que sí, pero no sé si se va a poder 
impulsar una economía productiva, modernizar infraestructuras, reducir las des-
igualdades territoriales o frenar el abandono de la actividad primaria. Se hacen pa-
sos, pero creo que son insuficientes. 

De cara a la segunda intervención, me gustaría que pudiera contestar unas pre-
guntas. Sobre el Plan de regadíos de Cataluña –es una pregunta que le quería ha-
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cer–, ha contestado, me ha gustado lo que ha dicho, pero me gustaría..., creo que 
hace falta un impulso más serio sobre el Plan Segarra-Garrigues. Me gustaría saber 
qué hay previsto para este año, para el 2020. Sobre el Xerta-Sénia, si está previsto 
reactivarlo en serio o no; sobre la modernización de regadíos, cuánto se va a desti-
nar este año. 

Después se ha citado también el incendio de este verano pasado, de la Ribera 
d’Ebre. Quiero pensar que sí, pero ¿hemos aprendido algo sobre este incendio que 
nos haga variar el presupuesto? ¿Se va a mejorar la gestión forestal y la prevención 
de los grandes incendios forestales? ¿Y cuánto se destina a medidas correctoras o 
compensatorias en agricultura y en bosques, para esta situación de emergencia que 
se produjo el verano pasado?

El president

Vagi acabant, diputat. 

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, acabo; dos puntos. Sobre el delta de l’Ebre igual: ¿el departamento tiene pre-
visto algún tipo de contingencia para los daños producidos en las fincas, arroz? 

Con los agentes rurales, yo quería hacer un apunte: es cierto que se está poniendo 
el problema de los agentes rurales encima de la mesa, pero me gustaría saber si han 
calculado la tasa de jubilación y de avance de la edad de los agentes y si esa tasa de 
jubilación se repone con los cincuenta agentes que hay previstos este año. 

Y de momento me quedo aquí, porque veo que se me ha acabado el tiempo. Ya 
seguiremos.

Gracias.

El president

Bé, doncs, moltes gràcies, senyor diputat. Ara té el torn de paraula, pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat senyor Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Moltes gràcies, president. Membres de la Mesa, consellera, secretari general, di-
rector general, membres del Govern, director de Prodeca, d’Incavi, de l’IRTA, per-
sones especialment que ens acompanyen del sector, Unió de Pagesos, JARC, Asaja, 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Asoprovac i, si me’n deixo algun, 
em disculparan, sigueu..., i Plataforma de la Fruita, que també alguns estaven per 
aquí, perquè llavors ens acompanyaran en la propera sessió. I pagesos, agricultors, 
ramaders, pescadors, persones que treballen a la indústria agroalimentària, tots si-
gueu benvinguts, o els que ens puguin seguir des de casa. Segurament que coincidi-
ran amb moltes de les reflexions que avui es fan aquí. 

Per part del Grup Socialistes Units per Avançar farem una reflexió en base a tres 
conceptes. Tenim tres grans reptes o tres grans problemes, depèn de com es miri: 
preus justos –aquesta problemàtica ha arribat per quedar-se i acabarà afectant el con-
junt de la producció d’aliments–, despoblació i medi ambient, sostenibilitat. I trobem 
a faltar, per afrontar aquests reptes o aquestes problemàtiques, també tres elements 
importantíssims. Trobem a faltar una falta d’estratègia, un projecte de país que ho 
afronti; dos, pressupost insuficient, tres, lleis o regulació que dia rere dia ens perju-
diquen i no faciliten l’activitat sectorial. 

Des del grup parlamentari, nosaltres demanem la retirada d’aquest pressupost, 
lamentem aquest pressupost, el considerem del tot insuficient i, de fet, estem molt de-
cebuts de veure que després dels grans anuncis de més diners, 3.000 milions d’euros 
més al pressupost, 3.000 milions d’euros més al pressupost, pensem, amb poc, amb 
poc, el departament podrà recuperar les retallades, arriba aquesta tramitació parla-
mentària i això no és així. No només no és així, sinó que veiem com aquest és el pit-
jor pressupost dels darrers deu anys, si ho mirem amb el percentatge del pressupost 
global. Perquè vostè diu «hem recuperat una part»; sí, però és que el pressupost té 



DSPC-C 437
4 de febrer de 2020

 Sessió 11 de la CARPA 15 

3.000 milions d’euros més, dels quals només n’hem pogut recuperar 36 respecte al 
2017, 36 respecte al 2017, que han passat molts anys, s’han acumulat els problemes, i 
venim d’uns anys que tots reconeixem que hi ha hagut una desinversió, i això vol dir 
projectes més necessaris que mai i projectes que s’han anat quedant enrere. 

Som el departament de l’1 per cent. No només representem l’1 per cent del 
pressupost, una mica més, sinó que també només representem l’1 per cent d’aquests 
3.000 milions d’euros més que hi han per arribar fins a aquests 339 milions d’euros 
de despesa no financera no finalista, per a polítiques agràries, del total de 27.500 
milions. Molt lluny dels 500 milions que hi havia el 2010. I, per tant, a nosaltres ens 
surt de l’entorn de la retallada, continua estant de l’entorn del 32 per cent. En tot 
cas, més no és millor, tot depèn de quants diners tenim, de què és el que volem fer.

Regadius i camins. Nosaltres veiem com hi ha una davallada del 80 per cent de 
regadius, com hem dit, Segarra-Garrigues, canal d’Urgell, Pinyana, Xerta-Sénia... 
Hi han molts i molts regadius que estan pendents de modernitzar. Estem parlant 
de l’eficiència energètica, estem parlant de la sostenibilitat, doncs, la millora de la 
gestió de l’aigua és imprescindible, i no donar prioritat a això és no complir amb 
els Objectius del Mil·lenni. Eliminem la Fundació Món Rural. Li hem de dir que a 
nosaltres ens va saber molt de greu, perquè en la Comissió d’Agricultura ve la Fun-
dació Món Rural a presentar dades, a presentar l’observatori, a presentar l’Atles de 
la Ruralitat per saber què és el que està passant al territori, i amb estudis molt rigo-
rosos. Al Centre Tecnològic Forestal, se li redueix la seva aportació. Estem d’acord 
en que cal potenciar precisament la gestió forestal. 

Li voldríem demanar a la consellera si està d’acord amb l’augment de les taxes 
i els impostos a l’activitat agrària; si està d’acord amb que s’aprovi el cànon de l’ai-
gua a les explotacions ramaderes. Sí o no. Perquè cada any hem d’estar aguantant 
que se’ns digui..., no només que se’ns posin regulacions, lleis i normatives adverses 
al sector, que sembla que s’hagin de fer miracles avui dia per ser un agricultor, un 
ramader o voler produir aliments que afecten el conjunt de la població... Molt im-
portant, però a l’hora de la veritat veiem com cauen per tot arreu, no només en for-
ma d’impostos, sinó també en forma de regulació adversa. Com també la pèssima 
gestió de l’Agència Catalana de l’Aigua, que no només no neteja les lleres dels rius, 
i llavors veiem el que passa, sinó que no ho deixa fer i tampoc ho fa, i llavors veiem 
el que passa.

També hem vist com la Llei del patrimoni o l’impost d’emissions de CO2 a cot-
xes, que fem d’una manera indiscriminada..., es tracta igual aquelles zones que més 
contaminen, aquelles zones que són menys sostenibles que aquelles precisament que 
gestionen millor el territori i que no contaminen el mateix. 

Per tant, tenim un problema en la concepció de la construcció del nostre país, en 
la concepció de la indústria productiva i quins interessos necessita defensar el sector 
agroalimentari i el món rural. Per tant, creiem que és un mal pressupost perquè no 
resol les problemàtiques que tenim al davant, i creiem també que és un mal pressu-
post no només per a l’agricultura sinó també pel món rural. 

Trobem a faltar, a aquest o en d’altres departaments, que hi hagi partides per llui-
tar contra la despoblació, l’empobriment i l’envelliment de les zones rurals, un pla 
de xoc per al desenvolupament rural. Sabem que hi ha el Programa de desenvolupa-
ment rural, però no n’hi ha prou. Aquesta és una lluita del conjunt del Govern i ho 
hem dit manta vegades: des de la Presidència, des d’Agricultura, cal una estratègia 
conjunta per fer un pla de país que eviti la despoblació i el col·lapse de tots plegats i 
dels recursos cap a les àrees, cap a l’arc mediterrani, cap a les zones metropolitanes. 
Hi ha un trencament, hi ha una fractura entre món rural i molt urbà que no portarà 
res de bo. I evidentment l’agricultura hi anirà al darrere. 

Trobem a trobem a faltar també no només partides que siguin coordinades amb 
la resta de departaments sinó amb d’altres administracions públiques, diputacions 
consells comarcals, precisament també en aquesta línia d’evitar la despoblació. 
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I, com deia, una reflexió de conjunt del Govern. Alguna hem fet, alguna hem fet, 
però en aquest pressupost també trobem a faltar una reflexió de conjunt sobre com 
fem un país d’oportunitats arreu del territori. 

Nosaltres ja hem anunciat que farem esmena a la totalitat, com també farem 
esmenes a l’articulat, per intentar que no hi hagi el cànon de l’aigua, per intentar 
millorar les partides econòmiques, per intentar que hi hagi un pla contra la despo-
blació: millores agràries, millores de despoblació. 

Reptes i oportunitats. Ja ho he dit, la crisi de preus agraris creiem que és el gran 
repte. Se n’ha parlat molt. El ministre n’ha parlat, hi han hagut protestes, i n’hi hau-
ran més. Després també tenim una compareixença en què en parlarem. El problema 
no és el salari mínim interprofessional, com deia també un jove agricultor de Lleida 
que parlàvem l’altre dia. El problema és que la gent vol cobrar per allò que produeix 
d’una manera justa i poder competir. Per tant, que ningú s’equivoqui, que ningú 
s’equivoqui, que aquí els pobres són en aquests moments els petits productors. 

Els conflictes geopolítics, com Rússia, els aranzels, el Brexit... Hem de trobar la 
manera coordinada, cooperant, amb la consellera al capdavant, amb Europa, el mi-
nistre i les zones productores que tinguin els mateixos interessos que nosaltres, per 
tal que puguem treballar conjuntament. I això es fa amb més pressupost, com deia, 
també amb regulacions diferents, i també amb millor cooperació. 

Tenim un problema amb l’abandonament d’explotacions, la baixada de la renda 
agrària i, en un sector agroalimentari que no para de créixer, no para de facturar, 
per contra, no paren d’augmentar les desigualtats. Per tant, alguna cosa haurem de 
fer diferent, alguna cosa haurem de canviar. Creiem que cal millorar molt la gestió 
forestal, no amb subvencions, que també, però sobretot amb rendibilitzar, amb va-
loritzar també la gestió forestal i el seu aprofitament, com la lluita contra la fauna 
salvatge i les seves indemnitzacions. 

Nosaltres apostem per un gran pacte o acord nacional per l’agricultura i el món 
rural. I què demanem? No que fiqui tants diners com hi hagi. Més diners, però tam-
bé demanem que la consellera faci el que ara va fer el ministre i no vaig pas ser jo 
el que li vaig dir: creiem que la consellera ha d’asseure en una taula tots els agents 
implicats i definir una estratègia i accions conjuntes entre entitats i sectors impli-
cats, buscar complicitats amb altres comunitats autònomes, com he dit abans, i anar 
també al ministeri a demanar que també faci els deures; revisió de la cadena ali-
mentària, fer-la més restrictiva; establir el cost de producció als contractes de venda; 
sancions, com hem dit moltes vegades i hem reclamat; la revisió de la Llei d’orga-
nitzacions interprofessionals, millor finançament, Llei de traçabilitat o millorar el 
finançament per a les assegurances agràries. Aquestes són mesures que haurien 
d’anar al ministeri. 

El president

Diputat, vagi acabant. 

Òscar Ordeig i Molist

Vaig acabant, vaig acabant, president. I també hauríem de..., evidentment, part 
dels nostres interessos es juguen a la Unió Europea: millora de la PAC, mecanismes 
de retirada, incorporació de la fruita com a producte subvencionable; millorar la de-
finició d’agricultor actiu, etcètera. 

En tot cas, com que segur que em replicarà moltes de les coses que he dit, llavors 
tindrem temps per seguir debatent. En tot cas, nosaltres creiem que cal un punt i a 
part en les relacions dintre la cadena alimentària, un punt i a part amb un pressu-
post, si m’ho permet de misèria, que no reflecteix la importància que ha de tenir el 
sector agroalimentari a casa nostra.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat Ordeig. Ara és el torn de paraula del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, i té la paraula el seu portaveu, el senyor Marc Parés. En-
davant.

Marc Parés Franzi

Gràcies president. Gràcies, consellera, per l’exposició, i benvinguts tots els mem-
bres del seu equip que l’acompanyen, així com totes les persones que ens acompa-
nyen de públic avui. Jo volia començar amb una primera reflexió més general sobre 
els pressupostos, i per algunes afirmacions que s’han fet també, sobre la necessitat 
de tenir uns pressupostos avui a Catalunya, també en el camp que ens ocupa, en el 
camp de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i l’alimentació. 

Mirin, ho ha dit la consellera, també, vam aprovar no fa pas gaire la Llei d’espais 
agraris, una llei que necessita un desplegament i, entre ells, el seu desplegament vol 
dir dur a terme tota una sèrie de mesures com per exemple la planificació territorial 
sectorial o altres mecanismes que preveu la mateixa llei, mecanismes que necessiten 
gestió però que també necessiten dotació pressupostària, i entenem que aquest és un 
tema urgent per començar a avançar. 

Però deia el diputat de Ciutadans, també, fa una estona, preguntava si el 2020 
seria hàbil per a les ajudes tenint en compte els terminis en els que estem. Clar, la 
pregunta que jo els faria és: bé, i si no hi ha pressupost, el 2020 serà hàbil, per a les 
ajudes? És a dir, en un escenari sense pressupostos la situació seria molt pitjor per 
poder fer efectives aquestes ajudes. Per tant, en qualsevol cas, per poder avançar ca-
len aquests recursos, calen pressupostos. 

Estem d’acord, i és veritat, que aquests pressupostos, en principi, no els gestio-
narà aquest Govern, però hi haurà un nou govern i, per tant, entenem que el que no 
és de rebut seria entrar en una espiral que ens portés a no tenir pressupostos aquest 
2020 i per tant haguéssim d’esperar fins l’any 2021. Per tant, nosaltres entenem per 
una qüestió de responsabilitat que el que cal és que hi hagi uns pressupostos i, en tot 
cas, que el nou govern que entri, doncs, pugui començar a elaborar els pressupostos 
del 2021. 

Entrant en la qüestió del departament i els números que s’han presentat, miri, li 
he de dir –vostès ho saben–: el nostre grup facilitarà la tramitació d’aquests pressu-
postos mitjançant una abstenció, per una qüestió de responsabilitat, però també per-
què entenem que s’han aconseguit una sèrie de millores significatives tant pel que fa 
a la política fiscal com, sobretot, pel que fa a les millores en el camp de la despesa, 
molt focalitzades en camps socials com l’educació, com la salut, com la renda garan-
tida de ciutadania, com la reducció del 30 per cent de taxes universitàries. Per tant, 
entenem que sí que hi han hagut una sèrie d’elements que s’han aconseguit i que jus-
tifiquen, doncs, que puguem abstenir-nos en aquests pressupostos. 

En el cas concret del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, deixi’m mostrar també una certa frustració per part d’aquest diputat per no ha-
ver aconseguit tot allò que haguéssim volgut aconseguir, és a dir, és cert que no és  
l’àmbit en el qual hem aconseguit més millores, ni totes aquelles que haguéssim 
volgut aconseguir, i segurament això ho compartim també amb la consellera, per-
què estic segur que ella també hagués volgut aconseguir més recursos per a aquest 
departament. I, per tant, una certa frustració de veure que continua sent, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, un departament que únicament té l’1,3 per 
cent de la despesa total del pressupost, un departament que en despesa no finalista 
i no financera creix un 11,7 per cent i, per tant, creix per sota de la mitjana del que 
creix al conjunt del pressupost de la Generalitat, que creix un 12,6. Per tant, així 
com estem molt contents que el Departament d’Educació creixi molt per sobre de la 
mitjana, estem decebuts en no haver aconseguit que el Departament d’Agricultura 
també creixés per sobre la mitjana, si bé és cert, també, que si incorporem la des-
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pesa finalista sí que es produeix un creixement superior al de la mitjana, per tant, 
lleugerament superior al de la mitjana.

També és cert que si ens comparem capítols 1 a 7 amb el pressupost del 2010, 
que és el que podem comparar, i, per tant, efectivament incloent la despesa finalis-
ta, el 2010 teníem un pressupost de 493 milions d’euros; ara hem passat a 719. Per 
tant, hi ha un augment de 226 milions respecte al 2010 pel que fa a aquests capítols 
1 a 7. Per tant, sí que hi ha una certa reversió, tot i que entenem que efectivament 
és insuficient. 

Dit això, sí que voldria posar en relleu algunes de les coses que ens permetran 
avançar, entenem, aquests pressupostos i algunes dades que ha destacat la consellera 
fa una estona. En primer lloc, el tema del Cos d’Agents Rurals. Per nosaltres era una 
prioritat poder dotar econòmicament, no?, era una llarga reivindicació poder tenir 
el PECAR. El Govern va aprovar el PECAR ara fa uns mesos; ara calia dotar-lo de 
recursos i, per tant, entenem que això sí que s’incorpora en el pressupost i que, per 
tant, el Cos d’Agents Rurals podrà fer un salt significatiu en aquest sentit. 

Un altre element que a nosaltres ens semblava molt significatiu: poder avançar 
en tot el que és la modernització del reg. I, per tant, entenem aquí que també hi 
ha inversió important per modernitzar el regadiu, que entenem que és una qüestió 
d’alta prioritat a casa nostra. S’han comentat també alguns altres elements, sobre la 
necessitat de com fem front a la problemàtica del despoblament i de com posem en 
valor el sector primari, i fer-ho des d’una mirada de gènere i des d’una mirada atrac-
tiva per a les noves generacions i, per tant, per a la població jove. Entenem, doncs, 
que aquest és un altre element que el pressupost posa sobre la taula. 

Tot el que té a veure amb la sostenibilitat, amb fer front al canvi climàtic, amb 
una estratègia forestal amb criteris de sostenibilitat, la lluita contra la prevenció 
d’incendis. Per tant, són tot uns altres elements que entenem que aquest pressupost 
prioritza i que nosaltres compartim aquest enfoc. És això suficient? No, segur, se-
gur que no. Ens permetrà aquest pressupost –i aquesta era una de les preocupacions 
del nostre grup parlamentari també–, permetrà aquest pressupost fer front a les 
problemàtiques de desigualtat territorial que tenim avui en dia i que afecten espe-
cíficament el món rural? En tenim dubtes, no?, i sí que ens agradaria, doncs, que 
la consellera ens aportés una mica més de llum, que ens aclarís com amb aquest 
pressupost podem començar a fer front a la problemàtica de la desigualtat territorial, 
del despoblament al món al món rural. 

Perquè sí que ens preocupa o tenim una certa preocupació pel fet de que les po-
lítiques per fer front al despoblament i a la desigualtat territorial no s’abordin des de 
l’àmbit de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i el món rural en el seu conjunt. És 
a dir, nosaltres entenem que aquest departament ha de tenir un pes clau, un paper 
rellevant, perquè si el món rural no és un món viu, no és un món actiu, no fem via-
ble el sector primari, difícilment revertirem amb aquesta situació. Perquè cal posar 
en valor tot allò que aporta aquest sector primari en termes de paisatge, en termes 
de biodiversitat, en termes de territori, en termes de preservació de l’entorn. Això 
només ho farem possible si el sector agrícola, ramader, pesquer és viable, és viu i és 
actiu. I aquí sí que tenim dubtes de si aquest pressupost permetrà fer-hi front o no.

I acabo, president. Una de les coses que nosaltres vam posar també en l’acord 
de pressupostos i que entenem, doncs, que caldrà desenvolupar al llarg dels propers 
mesos és el fet de poder legislar en matèria d’equitat territorial i que des del Depar-
tament d’Agricultura aquí hi hagi un pes significatiu. Nosaltres creiem que cal es-
tablir per llei el que és la igualtat en el territori, és a dir, que visquis on visquis del 
territori puguis tenir accés als mateixos nivells de renda i de serveis. I això cal do-
tar-ho de recursos. I per això vam acordar amb el Govern el compromís d’impulsar 
una llei d’equitat territorial que contemplés, entre altres qüestions, un fons pressu-
postari, per tant, un fons que es pugui dotar econòmicament, per tal que aquelles 
àrees rurals més vulnerables puguin optar a més recursos, perquè entenem que ara 
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són insuficients. És veritat que no només és una qüestió de recursos, però també és 
una qüestió de recursos. 

Per tant, crear des del pressupost de la Generalitat a través d’una llei d’equitat 
territorial un fons que ens permeti en els propers anys començar a revertir aquesta 
situació a través d’abocar recursos específics per donar suport a les àrees rurals més 
vulnerables del país. Res més. 

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, senyor diputat. Ara té el torn de paraula, pel Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent la diputada senyora 
Natàlia Sànchez. Endavant. Per un temps de cinc minuts.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola bona tarda; bona tarda a tots i a totes. Bona tarda, consellera i gràcies per la 
seva exposició en aquesta comissió informativa que, a més, és el primer cop que els 
pressupostos es presenten en comissió informativa i, de fet, els grups parlamentaris 
podem preguntar, podem interpel·lar, però segur que seria molt interessant que tota 
la gent present aquí del sector pogués interpel·lar-la de forma directa. 

En tot cas, una primera reflexió que ja coneixen: nosaltres entenem els pressu-
postos –no aquests, qualsevol pressupost de qualsevol institució– com el quadern 
de bitàcola, com el pla d’un govern. I és evident la incongruència i l’estranyesa, o la 
situació rocambolesca en la que ens trobem, en què un govern presenta un quadern 
de bitàcola, un pla, uns números que no podrà executar perquè hi ha unes eleccions. 
Nosaltres, en aquest sentit, preferiríem posposar aquesta aprovació malgrat que en-
tenem que hi hagi molts sectors que l’exigeixin. 

I per això li volem preguntar, sobre els titulars que es generen en relació amb el 
pressupost i concretament sobre agricultura, quin és el pressupost executat a 31 de 
desembre del 2019, i quina diferència hi ha amb el pressupost que plantegen per a 
2020. Perquè les xifres, quan fem la comparació exclusivament amb 2017, són dife-
rents i, ja ho han dit altres membres de la resta de grups parlamentaris, la compara-
ció amb 2010 també explica o dona alguns titulars diferents. 

Per nosaltres aquests pressupostos, i ens sumem a la idea que es planteja, no es-
tan a l’alçada del que necessita el país ni del que necessita el sector. També és pa-
radigmàtic la situació del Departament d’Agricultura per intentar explicar aquesta 
legislatura, un Departament d’Agricultura que s’ha mostrat, per exemple, en compe-
tència amb el Departament de Territori en algunes qüestions, i que la mateixa con-
sellera va expressar públicament. 

Per tant, dic «paradigmàtic» perquè explica un govern que de forma parcel·la-
da hi ha actuat cada una de les conselleries sense tenir una estratègia governamen-
tal unificada, una estratègia governamental que pugui abastar tots els sectors que 
afecten el país. I, en aquest cas, el que ens presenten és un pressupost que entenem 
continuista, un pressupost que a més a més el que consoliden en matèria d’agricul-
tura..., unes polítiques que han promogut un règim agroalimentari que prioritza la 
productivitat en detriment de la qualitat i la diversitat, l’agronegoci capitalista en 
detriment de la pagesia, i una dependència alimentària en detriment de l’autonomia, 
i en un context de preus barats de l’energia que ha sostingut un model globalitzat 
que provoca que Catalunya sigui extremadament depenent. Si parlem de sobirania 
alimentària, el plantejament que fan en números continua consolidant la dependèn-
cia alimentària d’aquest país. Un 70 per cent depenem alimentàriament de l’exte-
rior, en un 70 per cent. Per tant, no podem parlar de sobirania alimentària si el que 
continuem aplicant són polítiques continuistes, el que ja coneixem de les darreres 
dècades. 

Nosaltres considerem que cal diversificar les produccions, facilitar l’accés a la 
terra a petites explotacions, posar en producció terres agràries ara ermes –un gran 
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problema que hi ha–, establir una política de circuits curts i potenciar els correus 
agroecològics. 

En aquest sentit, també, i per no allargar-me, li faré dues consideracions més. Fo-
mentar la sobirania alimentària, per tant, deixar de dependre en aquest 70 per cent 
dels aliments que venen de l’exterior. Té a veure, també, per exemple, amb plantejar 
limitacions a importacions com un acte de sobirania i, per tant, no una qüestió que 
es faci d’un dia per l’altre però sí un horitzó i una estratègia de país que ens situï 
aquí. Per tant, potenciar des d’una altra perspectiva a la que fan. Nosaltres creiem 
que una política alimentària pròpia...., vostè anunciava o parlava del Pacte nacional 
de l’alimentació, a nosaltres ens agradaria parlar d’un pacte nacional per una política 
alimentària pròpia i sobirana; tenir un debat sobre la PAC, sobre si la PAC fomen-
ta o el que fa és la reducció o potencia la reducció de nombres de pagesos, potencia 
des del nostre punt de vista el desequilibri territorial, la dependència de l’exterior, de 
l’especulació i la intensificació de l’agricultura. 

En aquest sentit, aquests pressupostos creiem que van en aquest sentit i no van 
a una política agrària que organitzi la producció en clau interna, que garanteixi la 
independència alimentària –hi insisteixo–, els efectius agraris i una dieta saludable, 
equilibrada i sostinguda.

Li he fet una pregunta molt concreta en relació amb l’executiva del 2019. Tam-
bé li volem fer una pregunta molt concreta amb relació als agents rurals. Vostè 
ha parlat d’enfortir el Cos d’Agents Rurals, que com a titular ens sembla molt bé,  
30 milions d’euros. Li volem preguntar quants d’aquests 30 milions són per porres 
i armes. Quants d’aquests 30 milions són per armar el Cos d’Agents Rurals, si ens 
ho pot especificar. 

Sap, també, que nosaltres som contraris a la solució que han trobat i que calia un 
debat molt més profund. I li volem preguntar sobre aquesta qüestió. Així mateix...

El president

Vagi acabant, diputada. Si pot acabar, si us plau.

Natàlia Sànchez Dipp

Sí, un segon. Una qüestió més amb relació a la gestió forestal. Nosaltres creiem 
que fins ara, ateses les polítiques continuistes que s’estan duent a terme, hi ha una 
gestió esbiaixada del sector forestal i que cal anar avançant cap a una gestió integral 
que consideri totes les funcions del bosc i consideri les conseqüències del canvi cli-
màtic –acabo, president. 

En general, la gestió forestal continua excessivament centrada en l’aprofitament 
de la fusta sense una visió integral del bosc com a sistema i dels serveis que pres-
ta. No existeix una política forestal específica per als espais naturals protegits i, per 
tant, li volem preguntar: vostè considera que la protecció de la biodiversitat és un 
impediment per a la prevenció d’incendis? L’hi volem preguntar perquè vostè va 
fer unes declaracions molt polèmiques i que van situar el sector ecologista –acabo– 
amb molta alarma.

El president

Sí, però és que ja fa un minut que ha dit que està acabant. Hauríem d’acabar de 
veritat, eh? 

Natàlia Sànchez Dipp

Ja he acabat.

El president

Molt bé. D’acord. Perfecte. Gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la paraula al 
Grup Parlamentari del Partit Popular, amb la diputada Esperanza García. Endavant. 
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Esperanza García González

Sí; gràcies, president. Abans no li he esmentat la substitució del portaveu. Cinc 
minuts és molt poc temps. Saludar no només la consellera sinó tots els assistents. 
Bé, la consellera Jordà, senyora Jordà, vostè té la virtut aquella de veure sempre 
el got mig ple en lloc de mig buit, i el pressupost que ens presenta avui jo crec 
que clarament és insuficient per als reptes que, fins i tot des de la seva conselleria, 
s’assenyalen com a essencials a aconseguir, que són els poblacionals, els vinculats 
al territori, els d’oportunitats, de sostenibilitat i medi ambient. I creiem que aquest 
moment pressupostari –que és bo, que no dic que no– és insuficient i sobretot perquè 
si mirem d’altres departaments, doncs, ens trobarem que, home, els ha passat per da-
vant, per exemple, la conselleria d’Exteriors, que té una pujada molt més important 
de pressupost que no pas vostès, o fins i tot la d’Administracions Públiques que ha 
arribat, fins i tot, a un 45 per cent. 

Dit això, fixades les prioritats d’aquest Govern, ja veiem que agricultura, ra-
maderia i pesca no és la seva la seva prioritat. Hem estat mirant els pressupostos i 
creiem que hi han coses positives, i si s’ha de dir es diu, no?, i que són coses com 
l’aposta pel regadiu, les transferències de les comunitats de regants, que estan als 
diferents programes, de Secretaria General, Desenvolupament Rural, Direcció Ge-
neral d’Agricultura i Ramaderia. Creiem que és bona, també, la millora d’infra-
estructures que aporten aquests pressupostos, tant en canvis rurals, etcètera. I també 
les ajudes a confraries de pescadors, la pujada, fins i tot, del pressupost destinat a 
agents forestals, prevenció..., hi estem totalment d’acord. 

Ara bé, creiem que hi han algunes partides que nosaltres les critiquem. Primer, 
perquè les trobem dubtoses en el sentit que no creiem que siguin estris necessaris per 
arribar a aquests reptes que vostè mateixa ha fixat en la seva exposició. N’ha fixat 
quatre, però jo li’n prendré dos només, amb el seu permís, que són cohesió socioeco-
nòmica i sostenibilitat. 

La primera cosa que a nosaltres ens sobta: quin és el motiu perquè es financi de 
manera absolutament extraordinària –i això apareix a la Direcció General d’Agri-
cultura– el Servei Meteorològic de Catalunya. Si és per a un servei específic que 
dona el servei o si no; si m’ho expliquen li trauré aquest retret.

En segon lloc, per què es rebaixen les transferències corrents als ajuntaments 
en la Direcció General de Forests perquè, al cap i a la fi, nosaltres entenem que els 
ajuntaments són també importants en aquesta gestió i part de la gestió forestal tam-
bé acaba depenent de manera indirecta d’ells, o com a mínim la gestió forestal sos-
tenible. 

En tercer lloc, ens sembla bé que s’ajudi les cooperatives agràries. Miri, canvi-
em, diguem-ne, el discurs que s’ha sentit a l’altra banda d’aquesta sala. A nosaltres 
ens sembla bé que s’ajudi les cooperatives però també la indústria agroalimentària. 
I les ajudes han baixat. I el sector és important, i és important en termes de motor 
econòmic fins i tot a Catalunya, perquè el turisme és important però el sector agroa-
limentari també ho és. I aquesta baixada creiem que es deu a..., i ara, com que vostè 
ha fet ostentació de republicana, això es deu a prejudicis republicans claríssimament 
d’Esquerra Republicana, no ajudar el sector agroalimentari. No creu que s’ho hauria 
de repensar i haurien de fer un esforç tenint en compte, a més, el context econòmic 
en què es presenten aquests pressupostos, que segons el propi Govern és d’economia 
resilient?

En quart terme, es parla o ens ha parlat de la incorporació de joves a la professió 
agrària, i estem d’acord que és bo incentivar, despoblació, etcètera. Però, home, 
que no arribi ni a 1 milió d’euros les ajudes i la millora dels programes professio-
nals agraris creiem que és un error. Això no és un impuls a que els joves trobin una 
oportunitat al medi agrari per quedar-s’hi. Ens passa exactament el mateix amb les 
ajudes a dinamitzar l’economia, que és veritat que en termes generals sembla que 
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hagin pujat molt, perquè és 1,58 per cent, però si després fas el càlcul et trobes que 
són uns mísers 166.000 euros. 

I una pregunta final, que és veritat que no apareix pressupostàriament, una, per 
la immediatesa de la situació, que són: quines ajudes o quines accions té el depar-
tament previstes al marge del que es pugui pactar o el que es pugui acordar el fons 
de contingència o a Territori en el tema dels danys del temporal Gloria –ja sé que és 
difícil perquè encara no està comptabilitzat, etcètera–, però si tenen algunes accions 
previstes. I després, també, dels incendis de Terres de l’Ebre, que és d’aquest estiu 
passat, i que nosaltres no hem trobat cap previsió específica dins del pressupost que 
ens faci pensar que hi ha alguna acció prevista per part del departament. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la diputada, la senyora Irene Fornós. Endavant.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Consellera, director general, resta de directors generals del 
Departament d’Agricultura que mos acompanyeu i membres del departament, i tam-
bé fer extensives les salutacions als diferents representants del sector. 

Bé; primer que res agrair a la consellera que hagi vingut a fer esta exposició dels 
pressupostos. Evidentment, des del Grup Republicà li donem tot lo nostre suport i, 
bàsicament, també perquè són uns pressupostos que seguixen una coherència a una 
manera de fer que ja fa temps que treballa des del Departament d’Agricultura tot  
i haver-ho fet encara sense haver tingut estos pressupostos. 

No em podria estar de fer la meua intervenció sense fer referència a les situacions 
passades que hem tingut, i aquí vull agrair també a la consellera –ja que també ha 
fet referència la diputada del Partit Popular– davant de la situació complicada que 
vam haver de viure aquí al país, en este cas també sobretot a les Terres de l’Ebre, 
davant del temporal Gloria. I també s’ha fet referència vàries vegades, també, en 
esta comissió a altres coses que també mos han passat al sud del país, com van ser 
los incendis i que des d’aquí també parlant de pressupostos voldria agrair al depar-
tament haver estat al costat dels veïns, de les veïnes, també dels pagesos, dels aqüi-
cultors, i també, en este cas, celebrar este ingrés de diners que han cobrat la gent de 
la Ribera d’Ebre d’un compromís que hi havia des del Departament d’Agricultura 
quan va haver-hi estos incendis.

I dic això perquè, tot i que segurament sí que este pressupost no és lo que tots 
voldríem, crec que qualsevol conseller, qualsevol departament voldria un pressupost 
més elevat per a poder fer totes estes polítiques que vol fer, crec que estem davant 
d’un departament que, a més a més, ha de gestionar certes situacions que a vegades 
no estan previstes. Segurament altres departaments poden fer una agenda per da-
vant i mirar aquelles coses que volen invertir però, malauradament, lo Departament 
d’Agricultura moltes vegades se veu també davant de certes adversitats a les que ha 
de fer front i a les que ha de buscar la manera de trobar-hi solucions i de buscar los 
diners, tot i a vegades no tindre lo pressupost, com he dit, que es voldria. 

Per què dic això? Perquè, a més a més, segurament molts dels ciutadans que pa-
guem molts impostos també voldríem que este pressupost fos més elevat perquè no  
es correspon en esta quantitat d’impostos que paguem al país i que, en tot cas,  
no acaben de fer lo retorn que mos tocaria des del Govern de l’Estat. I que, a més 
a més, han de ser tots –i crec que aquí tots som sabedors, los que estem en esta co-
missió perquè som gent que fa temps que treballem en tot això, a més a més de la 
gent pròpia del sector–, que sabem que del departament no sempre es tenen totes les 
competències i que una vegada més, com he dit abans, que el departament ha de fer 
front a les adversitats, una vegada més també moltes vegades, i això ho hem vist re-
centment, lo Departament d’Agricultura ha d’anar corrents a fer front als nyaps que 
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a vegades se produixen portes enllà, lo que seria des del Ministerio de Agricultura. 
I podem parlar de les clàusules, per exemple, que vam vore l’any passat en el tema 
de la crisi dels cítrics i que el departament, com he dit, evidentment, sempre intenta 
estar allí. 

Fetes estes puntualitzacions, que crec que també són importants a l’hora de valo-
rar i de tindre en compte i també, evidentment, d’opinar, també remarcar una cosa: 
aquí lo departament és qui presenta estos pressupostos, uns pressupostos que for-
men part d’uns pressupostos del Govern però venen aquí al Parlament, perquè evi-
dentment los diputats no només han de donar suport i votar estos pressupostos sinó 
que també som qui els han de fiscalitzar una mica, i això ho podem fer a través de 
les comissions i després, moltes vegades, lo departament és qui ha de desenvolupar 
i posar eines a moltes de les lleis que aquí aprovem. 

I dic això perquè no sempre a la Comissió d’Agricultura està la presència de tots 
los diputats dels diferents grups parlamentaris. I si a vegades critiquem que potser 
lo Departament d’Agricultura, i en este cas lo món del sector agroalimentari, de la 
pesca, de la ramaderia, la pesca i l’alimentació no és una prioritat del Govern pot-
ser que també a vegades mos ho apliquéssem perquè no sempre a les comissions 
d’Agricultura estem representants de tots los partits polítics i crec que això també 
és bo que es comente. 

Dit això, evidentment ja he dit que donem suport a estos pressupostos, uns 
pressupostos que..., a més a més, jo no entraré en xifres, les xifres ja les ha donat 
la consellera, i estic convençuda que algunes que potser no han quedat clares o han 
donat una mica de discrepància en la rèplica de la consellera les tornarà a remarcar 
i, en tot cas, sí que crec que inclús los mateixos diputats tindrem ocasió de tornar a 
preguntar.

Però sí que voldria, sobretot, remarcar lo que he dit, no?, que formen part d’un 
relat, d’una manera de voler fer les coses i crec que, a més a més, seguixen la línia 
que els mateixos pressupostos del Govern de la Generalitat també tenen, de mirar 
de cara a futur, d’apostar per vertebrar lo territori, per apostar per l’emergència cli-
màtica, i crec que és molt important, sobretot des del Govern i des d’este departa-
ment, perquè al fi i al cap crec que un dels principals afectats pels diferents canvis 
que puga produir l’emergència climàtica és lo món de la pagesia, on moltes vega-
des inclús los mateixos agricultors han de repensar les seues explotacions però per 
poder fer tot això també és molt important que es pense per davant, que s’avance 
i que tinguéssem unes eines de coneixement. I en este sentit celebro també que el  
Departament d’Agricultura també faça esta aposta per lo que seria la recerca i  
el coneixement. 

L’emergència climàtica són moltíssimes coses, també s’ha dit aquí. L’aigua és 
una de les coses potser més preuades que tenim i, malauradament, tot i que ara se-
gurament passat lo Gloria tenim pantans, i tenim aqüífers i tenim molt d’abastament 
d’aigua, i tenim moltes provisions d’aigua, mos podem trobar d’aquí uns mesos que 
no siga així. De fet, venim d’un període de sequera important i la gestió que es faça 
en los recursos hídrics també és molt important, no només fent regadius i fer-los bé, 
sinó sobretot optimitzant-los i procurant que siguen uns regadius que siguen mo-
derns. S’ha comentat aquí, en esta comissió, altres també m’han precedit, que tots 
tenim clar que això ha de ser així i crec que el departament en este cas també ho té 
clar i per això també fa esta aposta en estos pressupostos de millorar lo que serien 
los regadius del nostre país pensant, evidentment, en futur.

S’han nombrat moltíssimes coses. Jo sí que també voldria fer una referència a 
l’aportació de recursos humans, en este cas esta dotació dins del Cos d’Agents Rurals. 
Los agents rurals han vingut molts en este Parlament a parlar moltíssim en nosaltres 
ja que estava pendent també l’aprovació de tota la seua legislació, i sí que crec que 
també és veritat que tots compartim que era una petició i una demanda que es  
fes esta aposta pel Cos d’Agents Rurals, un Cos d’Agents Rurals que necessita les 
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eines i, sobretot, estes eines que han de permetre, com deia la consellera, la preven-
ció dels incendis i de poder fer esta gestió dels boscos. 

I ja per acabar, una mica ficar en valor l’aposta que sempre ha tingut lo departa-
ment, i que som conscients que així és, per donar-li valor al producte alimentari del 
nostre país, en fer tot este cercle, en tancar lo cercle en tots los àmbits que faça qual-
sevol producte que arribi a les nostres taules. I creiem, en este sentit, que no només 
és esta voluntat sinó que, a més a més, és esta aposta i que estos pressupostos així 
mateix ho acaben reflectint. 

Res més, jo no m’allargo més. I suposo que la consellera en la seua segona inter-
venció ja farà aclariment d’altres dubtes que puguen haver-hi. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Fornós. Ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té 
la paraula la diputada Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Consellera, secretari general, directors generals i res-
ta de personal del departament. Diputats i diputades, i públic del sector que avui 
ens acompanyeu, bones tardes i moltes gràcies, consellera, per venir avui a presen-
tar-nos aquest pressupost del DARPA en aquesta comissió. 

A primer cop d’ull, celebrar aquests 97,3 milions d’increment total del pressu-
post no financer respecte al que teníem el 2017 i felicitar-la, consellera, perquè s’ha 
pogut aconseguir aquest increment i sabem que no ha estat tasca fàcil. Aquests dies 
he tingut l’ocasió de poder seguir diverses compareixences dels pressupostos d’altres 
departaments i majoritàriament hi havia dues premisses coincidents: a aquestes al-
çades gairebé tothom veu del tot necessari que és molt important disposar d’aquests 
nous pressupostos que ens han de permetre dotar-nos d’aquestes eines per fer les 
millors polítiques i, dos, no són els pressupostos que cap de nosaltres voldríem per-
què, si bé són fruit d’una negociació i en tota negociació es renuncia a alguna cosa, 
malgrat tot són els pressupostos que tindrem i els que ens permetran començar a fer 
aquestes polítiques per començar a millorar el dia a dia de totes les persones que 
viuen a Catalunya. 

I no em puc estar de dir que no són els pressupostos que nosaltres voldríem per-
què si poguéssim disposar de tot el que generem a Catalunya segurament també ens 
posaríem d’acord en com distribuir-los. Ahir a la CAI es posaven en dubte les xifres, 
fins i tot es va dir que no es podien demostrar els 16.000 milions de dèficit fiscal. 
I jo..., només recordar que el ministre Montoro, que no s’ha caracteritzat pas per ser 
simpatitzant amb el procés, va reconèixer una xifra del voltant d’uns 9.000 milions 
cada any. Podríem fer molta feina amb això, consellera, per la part que ens tocaria. 
Si finalment es modifica la xifra d’endeutament o s’acaben reconeixent els deutes 
de la disposició addicional tercera, cosa que també esperem que d’alguna manera es 
vagi treballant, segurament podrem disposar de més ingressos. 

I encara que aquest departament sigui el Govern dotze –si no m’equivoco–, per-
què algun departament ha d’acabar sent el darrer, és veritat que li hauríem de co-
mençar a donar la veritable importància que té treballar la terra, cuidar el bestiar o 
sortir a la mar, i això ha d’acabar passant per força per un major reconeixement a 
nivell pressupostari. Crec que hi hem coincidit tots. Si s’aproven aquests pressupos-
tos el Departament d’Agricultura representa l’1,2 per cent del pressupost total, com 
el de Cultura per cert, Cultura. És insuficient? Segur, però també podem dir que 
aquests pressupostos realistes marquen el camí a seguir pel que fa a no estirar més 
el braç que la màniga i que cada departament pugui començar a tenir més marge 
per fer política. 

Des del nostre grup parlamentari demanem que des del Govern i també des de 
la ciutadania es doni molta més rellevància al món rural, no només perquè és una 
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qüestió de tradició, d’oficis o de maneres de viure, és que tots plegats hauríem d’es-
forçar-nos en prioritzar el consum dels nostres productes agroalimentaris, que són 
d’una gran qualitat –això ho diu la consellera a vegades. També és molt important 
que la població estigui ben alimentada, però també és molt important pel que fa al 
manteniment i cura del territori. Es va veure claríssim –també se n’ha parlat– en 
els passats incendis a les Terres de l’Ebre i al Segrià, però a les comarques del Pi-
rineu ens passa exactament el mateix: si els trossos estan nets i pasturats actuen de 
tallafocs naturals. Per tant, com he fet en d’altres ocasions, reivindico des d’aquí la 
dignitat de treball tant en el camp com en la mar. I el que hem de fer és lluitar, pre-
cisament, perquè les persones que així ho decideixin s’hi puguin guanyar la vida  
i dur a terme els seus projectes vitals arreu del territori. 

Algunes xifres que veiem positives, que també s’han comentat: doncs, la inversió 
en regadius; l’increment de les aportacions al sector públic adscrit al DARPA; més 
suport a la indústria agroalimentària; millora de la productivitat; la modernització 
de les cooperatives; l’increment que també li pertoca al Cos d’Agents Rurals. En 
aquest sentit, comentar al nostre parer l’encert de la creació d’aquesta nova direcció 
general. L’aposta per les TIC, doncs, amb la Dun, obertura declarant, el registre vi-
tivinícola. Però amb un prec afegit, consellera: posem-ho fàcil. Les noves tecnolo-
gies ens poden ajudar moltíssim, i a nivell d’Administració oberta també, però cal 
posar-ho una mica fàcil. 

Alguns indicadors que m’han semblat interessants de comentar: 1.072 quilòme-
tres de camins forestals condicionats; 457 joves beneficiaris d’ajuts amb la millora 
de competitivitat; 49.500 sol·licituds de declaració única agrària; 32.000 usuaris dels 
serveis d’innovació agroalimentària. I algunes de les prioritats que també sortien, 
i en les que ens hi trobareu segur: modernització i millores de les estructures pes-
queres i del sector primari; inversions per crear activitats econòmiques i ocupació 
fora del sector primari; millora de les infraestructures de camins al medi rural, molt 
necessari, sobretot en alguns territoris, no només pel mateix ús sinó per altres acti-
vitats turístiques, culturals; foment de l’ús de les assegurances agràries; impuls a la 
incorporació de joves al món rural, tot el tema del relleu generacional; hi afegiria les 
dones –també n’heu parlat–, seguint amb aquest esforç de visualització de la feinada 
tant feixuga com discreta que acostumen a fer les dones tant al mar com al camp, 
o amb el bestiar, i a la qual sovint s’afegeixen les tasques de la casa, l’educació dels 
fills o la cura de la gent gran; millorar el nivell de renda del sector agrari, i garantir 
la reproducció responsable i conservació del medi ambient. 

Ens hi trobarà segur, consellera. Però des de Junts per Catalunya pensem que cal 
continuar avançant en programes interdepartamentals, perquè a vegades sorgeixen 
una mica de contradiccions. I pensem que la millor manera de fer front a problemà-
tiques molt concretes que es donen a nivell tant territorial com sectorial, si s’ajun-
ten esforços i mitjans hi ha moltes més probabilitats que s’acabin resolent; fins i tot 
l’estalvi pot ser evident. En aquest sentit, també voldria parlar del projecte del «País 
viu», perquè crec que el seu departament, la seva conselleria, ha de tindre un paper 
molt important. És important escoltar el territori, és important escoltar tots els ac-
tors, i que des d’aquesta perspectiva transversal puguem..., i en tot cas, a l’altre torn 
continuaré.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Consellera, per iniciar el torn de rèplica. En la pri-
mera intervenció ha fet al voltant d’uns quaranta minuts. Jo li demanaria si pogués 
ajustar-se en uns vint minuts com a màxim, serem flexibles perquè després si hi ha 
alguna mica de contrarèplica, doncs també la faríem més curta. D’acord? Doncs, 
consellera, endavant.
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La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Gràcies, president. Sí; intentaré ser diligent i complir aquests vint minuts, i in-
tentar contestar tothom. Si em deixo una cosa..., perquè com poden comprendre hi 
han moltes preguntes, moltes coses a esmenar o no. En qualsevol cas n’hi ha moltes i 
segurament me’n deixaré alguna. En tot cas, a la contrarèplica vostès m’ho recorden. 

Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I alguna cosa la contestaré, per-
què hi ha hagut alguna cosa que ha sortit en diferents grups, la contestaré de mane-
ra global. Mireu, el tema dels pressupostos del Govern em permetran que jo no hi 
entri, no hi entri en el següent sentit: estem a la Comissió d’Agricultura, jo avui he 
vingut a parlar dels pressupostos del departament que tinc l’encàrrec, i l’honor alho-
ra també, d’encapçalar en aquests moments. I d’això els parlaré. També és veritat, i 
m’estranya a vegades segons quin comentari, perquè normalment els pressupostos..., 
bé, la meva experiència és algun que he viscut al Congrés de Diputats i vuit que he 
viscut al Govern, a l’ajuntament del poble que conec i estimo del qual en vaig ser al-
caldessa, i quatre a l’oposició. Però, en qualsevol cas, sempre s’aproven abans d’unes 
eleccions. Sempre. No se m’acut en període electoral que algú faci uns pressupostos. 
Dic. Llavors no sé quan són les eleccions però, en qualsevol cas, s’aproven sempre 
abans, o s’intenten aprovar, o es porten a aprovació sempre abans d’unes eleccions. 
I jo no li puc dir la data perquè això és una potestat del president del Govern, de 
sempre, i tinc confiança en el senyor Torra però encara no me l’ha dita, jo hi insisti-
ré, però en qualsevol cas no la sé. 

Quina és la importància que li dona al sector l’equip del departament. Tota, se-
nyor Domínguez, ho sap perfectament, tota i més. I el Govern? Doncs, jo m’atrevei-
xo a dir que cada dia més. Ha costat, i vostè ho sap. De fet, jo ho he explicat moltes 
vegades i no descobreixo res: els governs al final, formi qui formi el Govern, són 
el reflex també de la societat. I em sembla que ho deia el senyor Ordeig o algú de 
vostès també, hi ha una desafecció entre el món rural i urbà que hem de mirar cada 
vegada que sigui menor però, en qualsevol cas, existeix i també ens costa convèncer 
els companys de Govern. Ho repeteixo, aquí no..., ho diré així clarament, és a dir, 
no vull diferenciar colors polítics, senzillament representen la societat que els ha vo-
tat, i aleshores això ens costa. Però cada dia més, i n’he donat prova, eh?, n’he donat 
prova quan els he explicat aquests 40 milions d’euros en quatre anys i en diverses 
coses, i els n’explicaré alguna més d’aquí a una estona, també. 

Em parlava del tant per cent dels pressupostos. S’ha dit diverses vegades l’1,2, 
llavors s’ha dit l’1,4. Ja saben que el paper aguanta tots els números sempre. Però, en 
qualsevol cas, si parlem del global de despesa del Govern és 1,4, aleshores el pressu-
post d’aquest departament és d’1,7. És a dir, ho dic perquè agafem sempre el mateix 
paràmetre, perquè és que si no ens embolicarem molt tots. Aleshores, aquest és el pa-
ràmetre oficial. Dels 726 estic parlant sempre, de la suma dels dos fons, els propis i 
els dels fons europeus. 

Som la conselleria número nou, diu el company de Ciutadans. Sí. La senyora Ga-
llardo parlava del dotze perquè, en el fons, pels escortes..., en qualsevol cas, per pro-
tocol de Govern de la Generalitat som el dotze. Segurament en pressupost devem ser 
el nou. L’aspiració es poden imaginar que d’aquesta consellera del departament..., 
home, no li diré l’u però sí allà on mereix ser i on està, i pel que representa pel pro-
ducte interior brut i per altres coses, que ja he donat xifres del sector agroalimentari. 
És evident que no és suficient. 

Em parlava dels ajuts. No es preocupi per les famílies, miri, que han de cobrar 
ajuts que traspassa aquest departament. Portem dos anys sense pressupostos, no hi 
ha cap família que no hagi cobrat l’ajut, és a dir, que enguany que en tindrem no 
hauria de passar el contrari. Intentem complir, i ho fem escrupolosament sempre, 
amb els pagaments. 
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Fruita dolça. Ja m’avanço perquè... Fruita dolça i, diguéssim, en definitiva, 
aquests desajustaments dels mercats, perquè el senyor Ordeig també n’ha parlat i, 
bé, jo crec que a tots també us interessa una mica.

Mireu, amb el tema de la fruita dolça intentaré ser molt ràpida. Llavors, a l’altra 
part, si de cas, ho tornarem a explicar. El departament, l’any 2017... És a dir, pri-
mera constatació: nosaltres no podem defugir dels mercats i del que passa, eh? I ja 
avanço, per si algú s’atreveix a dir-ho, o ens ho vol comentar o ens ho vol suggerir: 
nosaltres no podem marcar els preus, suposo que això és sabut absolutament per tot-
hom. Aleshores, aquest departament ha fet i està disposat a fer tot el que estigui a les 
seves mans. De fet, no només el que marcava el Pla d’acció de la fruita dolça aprovat 
el 2017, que marcava moltes mesures, algunes... Perquè evidentment, aquí estem tots 
concernits. L’administració, però el sector també, eh? El sector ha fet molts deures, 
el departament... Podem dir que els que estaven marcats en el Pla d’acció de fruita 
els hem fet tots al cent per cent i algun d’extraordinari. El sector possiblement en-
cara en pot fer algun altre, eh? Per exemple, la creació de les circumscripcions eco-
nòmiques, que això és important. O, per exemple, publicar l’extensió de norma, que 
també seria important; en aquests moments encara no s’ha fet. 

Dit això, n’hem fet alguna d’extraordinària també que és, per exemple, aprovar 
un pla d’arrencada. Que per cert, senyor Ordeig, aquí teníem el compromís del mi-
nisteri d’aportar 5 milions, és a dir, el 50 per cent del que ens costava fer aquell pla 
d’arrencada, que estava òbviament pensat en treure del mercat el mateix que va re-
presentar el veto rus i estava valorat en 10 milions d’euros. El ministre Planas ens 
va deixar a l’estacada, però amb fons propis del departament vàrem trobar aquests 
10 milions per fer el pla d’arrencada. Aquí també esperem que algun dia a la Unió 
Europea Madrid faci els deures també, que saben vostès que hi ha un seguit d’al-
caldes, que tindré l’honor de poder parlar amb ells –bé, de fet, avui venen aquí a la 
Comissió d’Agricultura, però una servidora els rebrà el dia 18, malgrat que ja tinc 
totes les demandes, les quals subscrivim i que n’hem d’acabar a parlar el dia 18–, 
però, en qualsevol cas, és evident que hi ha molts deures pel ministeri i hi ha molts 
deures també per la Unió Europea, perquè fins al dia que la Unió Europea no agafi 
el toro per les banyes i actuï equilibrant legítimament les possibilitats de negociació 
dels productors, doncs és evident que patirem perquè la fruita dolça, a més a més, 
és un element perible, és molt delicada... És a dir, a més a més, amb el tema de la 
fruita dolça. 

Per tant, el tema no... M’agradaria molt que no s’hi fes política –ja ho sé, que es-
tem en campanya electoral, gairebé de fet no deixem d’estar-ho mai en aquest país–, 
però el tema és com prou seriós. És a dir, el departament no deixarà de fer i explorar 
tot allò que es pugui en aquest tema. És més, tenim un dels directors generals –tots, 
en aquesta casa, però un concretament– que és molt imaginatiu, eh?, i que, bé, cons-
tantment inventa. És a dir, que el director general d’Indústria segurament alguna 
cosa de les que podem inventar entre tots i pensar, ell ja l’està rumiant. És a dir, que 
de veritat que ho farem tot. Ara bé, siguem conscients del que parlem i, si us plau, 
aquí corresponsabilitats absolutament per a tothom.

Què més... Temes de regadiu, en parlava també el company de Ciutadans. Bé, 
invertim 58,6 milions d’euros. Amb el Xerta-Sénia, que en parlava en particular, 
en aquests moments estem a punt d’acabar –no sé si hem acabat– un estudi –estem  
en ello–, un estudi per posar en valor, si no m’equivoco, unes 4.000 hectàrees i la va-
loració aniria cap als 50 milions d’euros. Ho veurem i estem treballant a veure què 
passa. Si l’interès és el que ha de ser, podríem tirar endavant. I el Segarra-Garrigues, 
els he parlat del PEF, del pla d’infraestructures, que està aprovat i, evidentment, va 
seguint el seu curs.

L’incendi de la Ribera d’Ebre, si hem après alguna cosa. Doncs hem après molt. 
Jo no sé si ho recorden, eh? –el senyor Domínguez segurament sí, perquè a més em 
consta que té memòria–: en el tema de la Ribera d’Ebre, jo vaig dir, i ho he dit pú-



DSPC-C 437
4 de febrer de 2020

 Sessió 11 de la CARPA 28

blicament en més d’una ocasió, que aquest departament intentaria posar-se vermell 
una vegada, només –en temes d’aquest tipus, perquè segurament a la vida malau-
radament t’hi poses més d’una vegada, però en aquest tema segur–, i allà ens vam 
posar a treballar com bojos –deixeu-m’ho dir així, perquè no se m’acut una altra 
expressió– bàsicament per donar resposta a un incendi importantíssim i veient, i 
veient –ho he intentat dir abans, també– que d’episodis d’aquestes característiques 
malauradament en viuríem molts. No hi havia protocols, no hi havia massa res es-
tablert per no dir re. 

Allà vàrem fer un seguit de propostes, accions, però no només el departament, 
sinó que les vàrem consensuar, ens vàrem reunir les vegades que fes falta amb les 
organitzacions agràries. Inclús vostès saben que hi va haver –va ser un estiu calent, 
mai millor dit– alguna mobilització molt concreta d’un sector molt concret. Però 
vàrem parlar-hi, vàrem seure-hi, vàrem trobar les millors mesures amb les que ens 
semblava que podíem fer front a episodis d’aquestes característiques –es digui in-
cendi, es digui aiguat, o es digui un episodi com el Gloria–, cada un amb la seva 
idiosincràsia i particularitat, i vàrem trobar un seguit de línies, des de crèdits, a in-
versió o circulant, amb interès zero i amb carència a vuit anys, diguéssim, millors 
garanties impossibles, però també ajudes, i ajudes directes i línies directes, eh?, una 
de les quals anava, per exemple, al regadiu a les comunitats de regants –aquesta, 
molt important–, bé, i d’altres directament als productors. 

Perquè al final, el mantra de tot plegat és retornar la productivitat al sector, la 
capacitat productiva. És a dir, al final, el que vol el pagès o la pagesa, o el ramader 
o ramadera, és treballar. Ha de poder accedir a la finca, ha de poder tenir, doncs, 
les facilitats, la infraestructura de regadiu arreglada, el que faci falta. Aquestes dues 
línies també les farem servir pel Gloria, eh? I també en el tema dels aiguats de l’oc-
tubre. De fet, pel que fa al tema de la Ribera –que vam aprendre molt, senyor Do-
mínguez– vàrem acabar de pagar em sembla que el 31 del mes de gener. Per això no 
surt en els pressupostos, eh?, que també li havia de dir a la senyora Garcia, no surt 
en els pressupostos justament per això. És a dir, que sí que hem après.

I pel que fa al Gloria... Digue’m. (El secretari general diu: «En els incendis, a 
banda de que hi ha coses que fem nosaltres directament, com arreglar camins, i 
netejar cases, eh?».) Ah, sí. Bé, això sí, després ja ho contestarem. I pel que fa al 
Gloria, doncs això intentava explicar-ho, ho hagués explicat demà, però també n’ha 
parlat més d’un de l’episodi de Gloria, perquè demà tinc una pregunta al Ple, una 
pregunta parlamentària justament que va una mica en aquesta direcció. Avui justa-
ment el Govern ha aprovat del fons del pla de contingència 11 milions d’euros per 
al Departament d’Agricultura, directament, i Ramaderia que començarem ja a..., en 
fi, aquest mes jo crec que ja podrem –a través de les ordres que ja tenim, eh?, i des-
prés d’haver fet ja una reunió amb el mateix sector– vehicular. És a dir, fixeu-vos si 
podem ser diligents, eh? Diguéssim, podem ser diligents perquè venim d’episodis 
també durs i difícils, però bé, en qualsevol cas, mira, d’alguna cosa haurà servit. 

Malgrat tot, és una aproximació, aquests 11 milions, per ser ràpids. L’hem hagut 
de fer molt ràpida. Què vol dir això? Que hem creat unes taules tècniques, sobretot 
en els tres territoris que considerem més afectats –l’afectació saben vostès que és al 
llarg i ample del Principat–, però en qualsevol cas –en el cas que ens ocupa, eh?–, 
però en qualsevol cas hi ha tres focus molt concrets: un és el Delta, l’altre és la Tor-
dera, la conca i la llera de la Tordera, i l’altre és el Baix Ter. En aquests tres punts 
hem fet tres taules tècniques, on vehiculem a través dels Serveis Territorials interde-
partamentals, però sobretot, en aquest cas, d’Agricultura i els diferents delegats del 
Govern també, i el sector. I a partir d’aquí, afinarem i, escolta, si falten més diners, 
doncs n’hi posarem. Però, en qualsevol cas, estem en condicions de poder dir que en 
aquest cas donem una resposta ràpida i diligent. No sé si em deixo res, eh?, senyor 
Domínguez, però ja m’ho recorda.
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El Partit dels Socialistes, el senyor Ordeig. Bé, preus justos. Ell em parlava de 
tres grans eixos, que els compartim. A nosaltres ens preocupen moltíssim els matei-
xos, eh? Preus justos, òbviament, jo he intentat explicar com està la situació. Tema 
despoblament, absolutament d’acord. I en medi ambient i la sostenibilitat, jo em 
sembla que he explicat que l’estratègia d’aquest departament, o el gran paraigua on 
s’englobava el departament i les seves polítiques –que vostè diu que falta estratè-
gia– era justament una nova política alimentària de país, que no existeix –que no 
existeix– perquè els nostres productors no fan res més que aliments sans segurs i de 
qualitat, sans segurs i de qualitat. 

Per tant, nosaltres ho englobem tot sota aquesta nova política alimentària de país 
basada en la producció local d’aliments, que són els sans, segurs i de qualitat, i aquí 
també donem importància a l’ecològic, a la sostenibilitat, al producte quilòmetre 
zero, al peix de llotja –en fi, a tot el que vostès...– a les IGPs, a les DOPs, i evident-
ment a la gestió sostenible del medi. Sense... Ho he explicat, jo crec que hi he posat 
molt èmfasi, eh? I ho podem tornar a repetir, sobre la sostenibilitat i que tot plegat 
contribueixi a la cohesió del territori i a la sobirania alimentària. Aquest és el parai-
gua on englobem les nostres polítiques. 

No tinc temps en vint minuts, i ara me’n deuen quedar onze, d’explicar-li totes 
les polítiques. Les coneix. Jo ja sé, senyor Ordeig, que també estem en un moment 
de campanyeta electoral. Però vostè coneix totes les polítiques, les subscriu, la ma-
joria d’elles, que jo tingui entès, des de la llei dels espais agraris, importantíssima, 
una llei que arriba tardíssim, però vital, importantíssima per al sector. He parlat del 
Pla estratègic de l’estratègia marítima, he parlat el Pla estratègic forestal, importan-
tíssim per posar en valor la fusta; no només podem fer palets i biomassa, eh? Estem 
treballant de manera molt fefaent amb el Centre Tecnològic i Forestal i també amb 
el Centre de Propietat Forestal sobre l’exploració de la valorització de la fusta a tra-
vés de la construcció, vital i importantíssima que ens donarà un gran valor, però 
estem..., no som..., no ens llancem al buit, eh?, estem estudiant l’oferta i la deman-
da, no fos cas que llavors ho féssim molt bé, tinguéssim gran demanda i llavors ens 
haguessin de portar la fusta de fora perquè no estem preparats; és a dir, tot això ho 
estem explorant i ho estem treballant.

Em deia que estàvem tan lluny i llunyíssim dels pressupostos del 2010; doncs no 
és veritat. El 2010 hi havia uns pressupostos de 455 milions d’euros, però deixi’m dir 
una cosa, és que ja els hi deia: els números depèn de com s’escriuen, perquè el paper 
ho aguanta tot: 75 d’aquests 455 eren capítol 8, és a dir, les garanties de préstec que 
estaven, d’alguna manera, camuflats aquí dintre. Interessant que hi siguin, però en 
qualsevol cas, estaven camuflats aquí dintre. I n’hi havia 112 d’infraestructures de 
regadiu que també es sumaven a aquests, és a dir, al final partíem de 271. És a dir, 
diguem una mica les coses també pel seu nom, que és lo mateix que nosaltres si des-
comptem els 38 que apugem enguany, eh? 

No és veritat tampoc que al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya el pressu-
post baixi, ni al Centre de Propietat Forestal. Al Centre de Propietat Forestal puja 
200.000 euros i al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, que pot ser que vostè 
hagi vist que no hi ha –en tot cas no disminueix–, que no hi ha un augment, doncs 
–l’hi explico, eh?, que està molt bé, perquè jo crec que s’ho ha mirat bé, però en qual-
sevol cas–, hi ha 1 milió i mig més que hi vàrem posar l’any passat per fer front a  
un préstec, perquè clar, ens ha tocat també gestionar molts deutes, diguéssim, en 
aquest departament, eh? Aquí el secretari general abans tenia cabell i ja veuen que 
amb dos anys (rialles) no li queda absolutament re. Però, en qualsevol cas, també hi 
ha aquest préstec que ara evidentment això ens suposarà que d’aquest milió i mig 
sobrin 200.000 euros, que és el mateix que hi aportàvem l’any passat. Llavors, si té 
algun dubte més tècnic li intentem explicar. 

Hi ha d’haver un pla de xoc per al desenvolupament rural. Totalment d’acord. 
Ajudin-me. És evident que això no ho pot fer aquest departament sol. I, a més, és 
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una mentida increïble pensar que la gent al territori, i la gent que decideix viure 
a Ripoll, a la Seu d’Urgell o a Pallejà es dedica a l’agricultura i la ramaderia no-
més. No és veritat. Tots els departaments estan concernits en fer polítiques en pro 
de l’equilibri territorial. I és veritat, i això ens costa, ens costa fer-ho entendre, no? 
Però bé, de mica en mica ja anirem fent coses. Hi ha la comissió interdepartamen-
tal que està fent gran feina, però és veritat que li falta un impuls. Tampoc diré que 
no és veritat. Li falta un impuls. Tenim el «País viu», que la senyora Gallardo ens 
ho comentava. Crec que és una molt bona eina també per treballar-hi; falta dotar-la 
encara entre tots de més contingut i creure’ns-la més, és veritat. Perquè ara ja veiem 
les orelles al llop. N’hi ha uns que avisàvem fa molt temps, eh? I uns departaments 
més que altres –no parlo d’una servidora, eh?, estic segura que els meus antecessors 
i antecessores això també ho explicaven, i el sector de ben segur que també–, però 
ara resulta que tothom veu les orelles al llop. Bé, doncs benvingut. Tenim les eines; 
falta, doncs, posar-hi aquest impuls i segurament posar-hi més reforços. 

Jo estaria encantada, de veritat, senyor Ordeig, que el ministre Planas, amb el 
qual tinc... cordialitat, ens ho arreglés tot. Però és que de moment no ens arregla re. 
És bastant especialista en espatllar les coses. Ja l’hi dic. No, no, no, l’hi dic, perquè, 
escoltin, ajudi’ns també, vostès. El pla d’arrencada ja l’he explicat. Li puc explicar 
mil exemples, eh? Amb el tema de les vedes de la pesca d’arrossegament tenim un 
problemón que estem intentant parlar amb ell, però si al Sánchez li va costar agafar 
el telèfon al president Torra, l’aviso que al Planas a la consellera Jordà li costa tam-
bé, eh? Perquè, de moment, jo no he aconseguit parlar amb ell. I l’hi asseguro: no li 
diria si no fos veritat.

Una altra cosa, diu el senyor..., «que la consellera Jordà faci com el ministre 
Planas i es reuneixi amb no sé quants interlocutors». Miri, no faig res més, senyor  
Ordeig. De fet, al ministre Planas qui li va explicar la cogestió és una servidora. 
L’hi prometo, l’hi prometo. I, a més a més, li poden corroborar els directors generals 
d’aquesta sala que a més a més aquest tema a l’Estat espanyol agrada, aquesta ma-
nera de funcionar –que no és cap invent, eh?, és asseure una mica tothom a la matei-
xa taula–, és a dir que, home, avanci-li, digui-li, demani-li i sabrà perfectament que 
treballem així.

Les assegurances, en parlava. Doncs miri, l’Estat les va retallar, ens les va re-
tallar l’Estat, ara no sé en quin moment, devia haver-hi el PP. (Veus de fons.) Bé, 
no ho sé, és igual. L’Estat espanyol ens les va retallar, d’acord? A 8 milions. Va ser 
aquest departament que amb fons propis en va posar 4, perquè vam passar a 12. És 
a dir que... I una altra cosa, senyor Ordeig, ajudi’ns. Si és que ens pot ajudar molt, 
vostè. Amb el tema de la regionalització dels fons, dels plans estratègics; és a dir, a 
veure si som capaços, perquè això ens anirà molt bé amb l’estratègia que vostè diu 
que no tenim.

Perquè per primer vegada a la història, en aquest país, i aquí hi ha totes les or-
ganitzacions agràries, vàrem aconseguir posar-nos d’acord les tres organitzacions 
–bé, JARC, Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives– amb l’Administració, 
no només amb el departament, eh?, jo crec que és un pacte de govern, de país –dei-
xeu-m’ho dir així, de país– amb allò que volíem demanar respecte a la nova Política 
agrària. Teníem claríssim què volíem demanar, una de les coses era no un pla únic, 
no un pla únic. Nosaltres demanem disset... Bé, en demanem un per a Catalunya, 
però com que som solidaris en demanem disset per a l’Estat, perquè entenem que la 
idiosincràsia de cada un dels territoris de l’Estat són diferents. Nosaltres tenim molt 
clar què és allò que necessitem; ajudi’ns. Aquí ens pot ajudar moltíssim.

I... No sé si em deixo alguna cosa del senyor Ordeig. Estic fatal, no? Ja he passat 
els vint minuts. (Veu de fons.) Estic passant. Bé, intento anar ràpid. D’acord.

Senyor Parés. El PECAR, sí, és una llarga reivindicació i n’estem contents, 
 malgrat que encara queda feina i desenvolupar sobretot aquest pla estratègic. Desi-
gualtat territorial; és que estem absolutament d’acord, i ho sé i em consta, i a més sé 
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que vostès a l’hora de negociar els pressupostos tenien un pla més ambiciós, el qual 
saben perfectament que compartia. No l’abandonem, és a dir, seguim, treballem-lo 
i trobarem els encaixos que siguin absolutament necessaris.

La senyora Sànchez..., he d’anar molt ràpid, eh?. Aviam. Em parlava del pressu-
post executat. Miri, el pressupost executat a 31 de desembre del 19 era de 687 mi-
lions d’euros, executats, eh? I respecte als que diem ara, dels 727, doncs miri, 40 
milions, és la diferència.

Em parlava del sector agroforestal... No, em parlava d’unes declaracions que 
havia fet jo. A vegades, miri que m’hi esforço, però a vegades se’m mal entén. Ho 
tornaré a dir, i ho enllaço també amb el possible desajustament, que també ha co-
mentat vostè que hi podria haver entre el departament que tinc l’honor en aquests 
moments d’encapçalar i el del company i amic conseller Calvet. Bé, és que és el re-
flex de la societat el que ens passa al conseller Calvet i a una servidora. I és que, en 
aquest país, hauríem de ser capaços de fer un punt, o de trobar o de posar les eines 
perquè hi hagi aquest punt de trobada entre el sector agroforestal d’aquest país i el 
conservacionista. És que si no, no ens en sortirem. No ens en sortirem, serà extre-
madament impossible. Els extrems, els extrems i les autoritats morals d’un cantó i 
de l’altre no avancen, no ajuden a avançar. Jo aquell dia vaig intentar només explicar 
que si no se’ns dona permís per entrar en un bosc i fer una neteja concreta i determi-
nada amb tota la cura del món, amb totes les reserves dels tècnics, que són els que 
hi entenen perquè hi ha una ics espècie protegida –importantíssim–, però allà algú 
detecta que pot passar alguna cosa, si no ho fem, ens quedarem sense bosc i sense 
espècie protegida. Vaig intentar dir això, segurament no ho vaig explicar prou bé.

Tema dels agents rurals. Estic acabant, eh? Miri, el reglament... Primera cosa: el 
Cos dels Agents Rurals sempre ha estat un cos armat, sempre, no estem inventant 
res. El que hem fet nosaltres, perquè així també ho demana la societat i el context, 
és posar-hi ordre. Més que posar-hi ordre, regular, eh?, regular l’armament. Però, 
en qualsevol cas, miri, de 30 milions no arribem als 80.000 euros en reposició, bà-
sicament, d’armes. Jo vull recordar també que tot això es torna a posar damunt de 
la taula després del malaurat assassinat d’Aspa, on els mateixos agents demanden 
seguretat per a ells mateixos, eh? Perquè en qualsevol cas també el dia que vulguin, 
hi estaria encantat també el director general, i donaríem també un protagonisme 
que mereix al cos, fer una compareixença per explicar amb més detall el PECAR 
i segurament totes i tots vostès –permetin-me, eh?, potser no, potser m’equivoco, 
però– quedarien extremadament parats de la quantitat de funcions i tasques que té 
encomanades aquest cos.

Acabo, acabo. La senyora García. (Veus de fons.) Sí, el Servei Meteorològic. 
Puntualitzo, eh? Li anava a parlar una mica més de pressupostos i m’anava a posar 
amb els seus companys del Partit Popular a l’Estat, però ho deixo. (Rialles.) Com-
partim cohesió territorial, de ben segur, compartim moltes coses. El Servei Meteo-
rològic... Nosaltres... Depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, però, en 
qualsevol cas, hi aportem uns diners, que la directora general d’Agricultura de Ma-
drid estaria encantada que no el tinguéssim (l’oradora riu), perquè sempre es quei-
xa, en qualsevol cas, però ens va molt bé, que és el manteniment de les estacions 
meteorològiques per als tractaments fitosanitaris que fem. I a més a més també per 
a la prevenció d’incendis. És a dir, tot el pla Alfa, doncs, també entenc que forma 
part de tot plegat.

El temporal Gloria, jo ja crec que he contestat. I ens parlava de que potser ha-
víem disminuït les ajudes forestals als ajuntaments per a neteges i tal; és una qüestió 
de capítols, eh? Perquè abans estava tot al capítol 4, que és despesa corrent, i llavors 
ara hi ha una part que està a inversió. Finalment hi ha un decalatge de mig milió 
d’euros, però que acaben sumant els 3 que hi havia sempre.

I diria... Em deixo coses, però diria...
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El president

Moltes gràcies, consellera. Bé, i ara, si algun grup vol disposar d’una altra rè-
plica breu, de tres a cinc minuts com a molt els grups, i de dos minuts i mig els 
subgrups, d’acord? Per començar, té la paraula el diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, el senyor Francisco Javier Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Intentaré ser molt, molt breu. Primer, li dono l’enhorabona a la consellera per la 
passió amb la que defensa aquests pressupostos i no és menor, perquè realment si 
un defensa uns pressupostos i no s’ho creu, malament. Almenys aquesta consellera 
sembla que se’ls creu.

Només anunciar que presentarem l’esmena a la totalitat i ho farem per responsa-
bilitat, perquè..., como he dicho en la exposición anterior, nuestro grupo cree que es 
un presupuesto excesivamente bajo, que está por debajo de las expectativas, de las 
necesidades del sector, porque los problemas que salen aquí a la luz de precios y de 
otros temas se repiten en el tiempo y no se llegan a solventar, y vemos que el depar-
tament crece menos que el resto de departamentos y lo vemos con impotencia, por-
que vemos que los problemas siguen ahí. Y, entre otras cosas, el Segarra-Garrigues 
se está eternizando, no avanza al ritmo que debería avanzar; el Xerta-Sénia parece 
que empieza, pero no acaba de empezar; porque el CAR crece y se están poniendo 
herramientas, pero no crece lo suficiente porque la gente se va jubilando y la edad 
va avanzando y no crece lo suficiente. Y tampoco he sabido ver una clara apuesta, 
no solamente del departamento sino transversal, por el despoblamiento, por el pro-
blema de los bajos precios, por el envejecimiento de la población rural... 

Y no veo tampoco recursos para desarrollar una ley que se ha aprobado este año, 
que mi grupo ha apostado mucho y ha intentado trabajar mucho por la Llei d’espais 
agraris, que creo que el departament es consciente. Y nos la creemos, nos la hemos 
creído y la hemos defendido. Y vemos que toca desarrollarla y no vemos que se vaya 
a hacer con los recursos suficientes, como bien dijimos en la ponencia de ley, que 
faltarían recursos.

Y me preocupa otro tema, aunque sea un poco puntual, pero también me preo-
cupa, que es el canon del agua en las explotaciones ganaderas, que está como una 
espada de Damocles, que en cualquier momento va a caer el canon del agua sobre 
estas explotaciones, que ahora mismo tienen canon cero, que sería otro coste más a 
una explotación agraria.

Y, por último, aun saliéndome del tema y por aquello de que el Pisuerga pasa por 
Valladolid, quería comentar que en Tarragona, con un 10 por ciento de producto in-
terior bruto, con el 10 por ciento de la población de Cataluña, los presupuestos solo 
le dan un 6,7 por ciento. Y si ya nos fijamos en Terres de l’Ebre, ya es para echarse 
a llorar, porque con un 2,3 de población y un 2 por ciento del PIB pues recibe poco 
más del uno por ciento del presupuesto. Y si todavía nos fijamos más era la comar-
ca del Montsià, ya se lleva la palma. Y eso ya no es para echarse a llorar, es para 
dejar el presupuesto y realmente hacer lo que vamos a hacer, que es una enmienda 
a la totalidad. 

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per 
aquest temps que hem dit. Diputat Ordeig, li passo la paraula. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; consellera, potser no m’he explicat prou bé o potser no m’ha entès bé. No 
som nosaltres que demanem la retirada d’aquest pressupost o diem que és un mal 
pressupost. És que són les entitats, la major part de les entitats del sector, i la major 
part de les persones que veuen com en el moment que tenim més diners tampoc es 
compleixen les promeses. No m’ha contestat a cap dels tres reptes que he dit. Crisi 
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de preus: amb les mesures que ha dit, no se solucionarà. Catalunya buida: tampoc 
m’ho ha solucionat, tampoc m’ho ha..., tampoc es resoldrà. Regulació adversa: cà-
non de l’aigua, sí; cànon de l’aigua, no. No ho hem entès.

El que nosaltres diem: 3,6 per cent del PIB, 17 per cent de la indústria de Cata-
lunya, mereixem un tracte millor; 75 per cent de la Catalunya és rural, per tant, una 
part important del territori no som ciutadans de segona, i a vegades ho sembla. Ja ho 
he dit, i per això potser no m’he explicat prou bé: no tot és culpa seva, només faltaria. 
De fet, nosaltres havíem defensat davant l’anterior consellera d’Agricultura que la co-
missió interdepartamental es portés des de Presidència. Ho havíem dit perquè creiem 
que tots els departaments s’havien de comprometre. I van ser vostès que van dir: «No, 
ho liderem des d’Agricultura.»

Per tant, Catalunya buida, Catalunya oblidada. Que si, a més a més, mirem els 
pressupostos, que vostè és membre del Govern, resulta que dos dels territoris amb 
més problemes de despoblació i amb més misèria arran de tots els temporals i les 
inclemències meteorològiques, com són Lleida, 81 per cent de reducció de la inver-
sió des del 2010, 81 per cent, i si és Terres de l’Ebre, 80 per cent de reducció de la 
inversió. Això és així, eh? Des del 2010. Per tant, ja sé que aquí vostè té una part de 
responsabilitat i una altra no.

Del tema dels regs, aprofitant que parlem d’inversions, escolti, vostè diu: «50 mi-
lions aquest any.» Han revisat el pla de regadius per tal de fer una planificació. Ens 
sembla bé. Però és que abans, abans es gastaven 270 milions anuals. Per tant, escol-
ti, hi ha una davallada o no hi ha una davallada? No hi ha una davallada. Bé. Doncs 
escolti, es fan menys regadius que mai.

Nosaltres demanem, com creiem que hauria de fer qualsevol diputat, exigència 
màxima a la consellera. Això no treu que demanem també, o acceptem, o l’ajuda-
rem a que vostè també exigeixi la màxima implicació o la màxima ajuda al ministre. 
Només faltaria. Jo crec que vostè tampoc... Com també evidentment demanaríem 
màxima exigència al comissari europeu d’Agricultura, que representa el 44 per cent 
del pressupost del total de la Unió Europea. Per tant, escolti... I diré una altra cosa: 
jo crec que s’equivoca. Perquè precisament aquí, fins i tot representant diferents 
grups, no el tenim aquí el problema, segurament, de defensa del sector agrari, com 
vostè tampoc el té amb el ministre Planas, sinó que s’equivoca. El problema, en tot 
cas, el tenim en com ens visualitzem més i millor davant de la societat en general i 
com el relat de la qualitat de producció dels aliments i del que necessitem en el món 
rural doncs ho fem evident.

Tenim un problema, i torno a la crisi de preus. És que el 14 per cent de les explo-
tacions ramaderes de Catalunya –ramaderes i agràries– han desaparegut els últims 
setze anys, i que la renda agrària del 2001 al 2018 ha baixat un 34 per cent. Veu-
rem les dades amb aquesta nova crisi de preus, aviam les dades de la renda agrària, 
 aviam què és el que passa.

Vostè em parla del ministre Planas. L’hi dic una altra vegada: jo crec que s’equi-
voca eh?, perquè sí, perquè jo... (Veu de fons.) Home, evidentment. Jo li dic perquè ha 
sortit a la premsa i perquè la crisi de preus no s’afronta només des de la consellera 
d’Agricultura del Govern de la Generalitat. Perquè evidentment estem en un mercat 
global –europeu, espanyol, català– i, per tant, tothom ha de fer la seva feina i, per tant, 
li he dit que hi ha coses, fins i tot reconeixent-li que hi ha coses que no depenen de 
vostè, però que també n’hauran de fer algunes. I sap què diu el ministre Planas? «El 
que hauria de fer la consellera és venir a les reunions de Madrid», això és el que diu. 
I si no li agafa el telèfon, home, jo no sé si el truca gaire sovint, però jo crec que el 
ministre Planas agafa el telèfon, eh? I si no, li envia un missatget o, si no, va a les reu-
nions. Això és lo més important, perquè els nostres interessos es defensen allà com 
també es defensen a Brussel·les. Perquè perseguint la república, eh?, al final ens hem 
deixat l’agricultura pel camí, d’acord?
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Jo crec que s’ha de fer..., de la mateixa manera que li diem això, nosaltres cre-
iem que en el cas de la fruita s’ha de fer un acord també amb Aragó, Comunitat 
Valencia na i Múrcia. Sembla que últimament no es porta massa això de cooperar. 
Nosaltres creiem això. I llavors vostè també m’acusava o em deia que fèiem campa-
nya electoral. Escolti, nosaltres fa dies que fem aquest discurs, el fem i el continua-
rem fent. I si no, parli amb el sector aviam què és lo que li diuen, què és el que fa.

El president

Vagi acabant, si us plau, diputat. 

Òscar Ordeig i Molist

I si no, miri les dades i parli amb la gent del territori, aviam si estan o no estan 
cremats de com estan les coses.

Jo només li diré una cosa: qui ha fet electoralisme i per això estem aprovant uns 
pressupostos i llavors ens en anem a convocatòria electoral són vostès, que mentre 
fan partidisme i mentre es van barallant, tenim el país potes enlaire.

El president

Gràcies, diputat. Ara per continuar, si vol utilitzar el torn de rèplica també, té la 
paraula el diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el senyor 
Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Molt breument. Simplement per agrair a la consellera les ex-
plicacions, per agrair-li també la passió que hi posa. I dir-li que, en tot cas, espe-
rem poder col·laborar en l’impuls de les polítiques d’equitat territorial, que si bé no 
queden del tot reflectides en aquest pressupost, esperem que en el futur hi puguem 
avançar. 

I, certament, la reflexió final, no? És a dir, vostès ens parlen com a Govern del 
projecte «Un país viu, un país d’oportunitats». A nosaltres aquest és un títol que 
ens agrada molt perquè creiem que efectivament reflecteix una idea que compar-
tim. Ara, també és veritat que no hi acabem de veure el contingut, no hi acabem de 
veure la dotació pressupostària i no hi acabem de veure el paper que entenem que 
hauria de tenir el Departament d’Agricultura en aquest projecte. Per tant, esperem, 
doncs, poder col·laborar per impulsar-ho d’una manera o d’una altra i poder avançar 
en aquest terreny. Res més.

Moltes gràcies. 

El president

Molt bé. Gràcies, diputat. Ara té la paraula, pel Subgrup Parlamentari de la CUP 
- Crida Constituent, la senyora Natàlia Sànchez. Endavant.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, moltes gràcies pels seus aclariments. No m’allargaré gaire. Sí que m’agrada-
ria que m’ajudés a entendre –i l’hi dic amb tota la franquesa–, des de la seva exper-
tesa i la meva ignorància –i l’hi dic sincerament–, si amb relació a la qüestió dels 
agents rurals... –que penso que és important, nosaltres som partidaris que no esti-
guin al Departament d’Agricultura, però, bé, és un debat que podríem estar-hi ho-
res–, però si m’ajuda a entendre per què hi ha tanta preocupació en una part del cos 
amb relació al que vostè ha anomenat «una reposició d’armes»? Perquè estem parlant 
d’un decret d’armes i vostè m’ho està explicant amb una senzillesa que crec que no 
és proporcional, com a mínim, a la informació que jo tinc. Si em pot ajudar, amb tota 
la claredat, a entendre-ho millor.

Llavors, també estic d’acord amb una de les qüestions que ha parlat, i que abans 
no he tingut temps, en el poquet temps que tenia de parlar-ne, amb relació a les 
polítiques de despoblament. Estic d’acord amb el plantejament que són tots els de-
partaments, que han de preocupar-se per aquesta qüestió, que la idea del món rural 
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vinculat exclusivament al sector primari és errònia i que el que fa és potenciar una 
imatge de pobles i municipis petits bucolicopastorils i no llocs per viure-hi. Hi es-
tem d’acord. Però, sincerament, aquests pressupostos no reflecteixen aquesta opció. 
Fins i tot Catalunya en Comú Podem, que els aprovarà, ho diu. Vull dir, el que havia 
de ser una prioritat per al seu Govern, no ho està sent. Dit pel president de la Gene-
ralitat, dit per múltiples consellers.

I, a més a més, amb dos anys que han estat molt determinants per generar un de-
bat públic molt important a conseqüència d’esdeveniments com el Gloria, com els in-
cendis a la Ribera d’Ebre i a la Segarra, etcètera. És a dir, era un context molt òptim 
per aprofundir en aquesta qüestió i per fer realment polítiques valentes des de tots 
els departaments, i no ho estan fent. No ho estan fent perquè podríem parlar, tam-
bé, de la qüestió estructural del Departament d’Agricultura i de l’herència històrica 
que té amb relació a moltes qüestions, també aquesta. Però, bé, no tinc molt temps. 

Acabo amb la qüestió –que no me n’ha parlat, si pot tenir l’oportunitat de fer-ho– 
sobre la gestió forestal. I jo li feia la pregunta amb relació a unes declaracions, que 
jo ja acabo interpretant el que volia dir vostè i que ja entenc que les espècies prote-
gides no les vol menystenir, però sí que hi ha una qüestió sobre la mirada que té el 
Departament d’Agricultura –i en el debat de l’Agència de Natura de Catalunya l’hem 
pogut tenir– sobre la gestió forestal. No existeix una política forestal específica dels 
espais naturals protegits. 

Si una espècie... El que fa un espai natural protegit és la seva biodiversitat. Però no 
existeix una política concreta. El fet que el 75 per cent dels terrenys forestals siguin 
privats i que la Generalitat se n’hagi desentès de la gestió ha estat un error, des del nos-
tre punt de vista. I un error que ha quedat enquistat al seu Departament, des del nostre 
punt de vista. Si m’ajuden a aclarir-ho, estaré encantadíssima.

El president

Hauríem d’acabar, diputada.

Natàlia Sànchez Dipp

Nosaltres considerem –acabo– que la intensificació de l’adquisició de terrenys 
forestals era important i no ho fan, i que la gestió forestal ha d’anar deslligada de la 
gestió de la resta del territori; en temes com la prevenció d’incendis i l’adaptació del 
territori al canvi climàtic és prioritari.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula, pel Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, la diputada Esperanza García. Endavant.

Esperanza García González

Gràcies, president. Senyora Jordà. Miri, jo li reconec la passió i lo expeditiva que  
ha sigut vostè en aquesta compareixença. Primera presentació de pressupostos  
que té al seu càrrec i, evidentment, doncs, ens ha donat moltíssima informació i que  
no ha acabat d’explicar per què no ha estat tan afortunada com el senyor Puigneró 
amb la pujada del seu pressupost, però, bé... Ara bé, amb tota la humilitat i amb el 
cor a la mà, intenti no centrar tants esforços i tanta passió en buscar responsables 
d’un govern o d’altre, del Partit Popular o del Partit Socialista –fixi’s que no només 
parlo del meu, no?– en intentar teixir més complicitats, perquè al final els reptes 
són comuns. I si els esforços són compartits, és veritat que a vegades no arribes a 
aconseguir l’assoliment de totes les fites, però t’hi acostes més, no? Amb més for-
ces i amb més coordinació de tots els agents implicats, de tots els territoris. No a 
nivell només espanyol, sinó també europeu.

I respecte de les dades que ens ha donat tant de fons de contingència, que ens ha do-
nat aquí dos o tres titulars d’acords presos en els últims dies per part del Govern, doncs, 
agrair-li la tasca i desitjar-li molt bona sort.
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El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Republicà, si la senyora Fornós vol 
intervenir?

Irene Fornós Curto

Sí; gràcies, president. Molt breument, prefereixo que després la consellera –que 
crec que té moltes respostes a donar– puga tindre ella més temps. Simplement, només 
algunes apreciacions, molt..., d’una manera..., perquè no me’n puc estar de comen-
tar-ho.

Referent al diputat Ordeig, jo sí que crec que, bé, nosaltres donarem, evident-
ment, suport en estos pressupostos. I crec que hi ha altres diputats que avui han 
participat aquí, evidentment, davant d’un context potser electoral o perquè cadascú 
representem les sigles que representem i tenim algunes maneres de treballar, quan 
mos trobem davant d’una comissió de pressupostos hem de fer algun paper. I m’han 
estranyat certes aportacions que ha fet lo diputat Ordeig perquè moltes vegades és 
evident que compartix moltíssimes coses a les comissions d’Agricultura i que jo 
crec que si ell sabés que aquests pressupostos, evidentment, no tirarien endavant i 
depengués d’ell, almenys l’abstenció crec que la faria perquè és conscient que són 
uns pressupostos..., los generals que el país necessita però que, a més a més lo sec-
tor també...

El president

Diputada, la compareixença és de la consellera d’Agricultura, no del diputat 
 Ordeig.

Irene Fornós Curto

I ja està. Dit això, simplement, també voldria comentar, evidentment, donar 
l’agraïment a la consellera Jordà per haver vingut aquí. I, en tot cas, amb relació... 
(Remor de veus.)

El president

Senyor Bruguera, mantinguem l’ordre, si us plau.

Irene Fornós Curto

Segueixo? Ja està. I, en tot cas, també, que en este cas no és només feina nostra 
fiscalitzar el Govern quan mos venen a presentar els pressupostos, sinó que cada 
quinze dies hi ha un Ple al Parlament on se fa una cosa que es diu control de Govern 
i que demà, precisament, ne tenim. La consellera ha dit que té una pregunta, veurem 
si realment la resta de partits també fan este control a Govern, ja que a vegades pa-
reix que tinguen moltes discrepàncies, però que potser no són la prioritat preguntar 
a la consellera d’Agricultura. Res més. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Diputada Gallardo, del Grup Junts per Catalunya, té la pa-
raula.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Doncs, alguns comentaris. En tot cas, celebrar l’aposta pel que 
fa a la millora de l’eficiència energètica als edificis del departament. Ens sembla que és  
amb l’exemple que s’han de promoure alguns canvis. Celebrar, també, que es faci una 
major aposta per les cooperatives, tant a nivell de la mateixa federació com d’ajuts per 
a la modernització de les cooperatives, així com a les cambres agràries, confraries de 
pescadors i altres organitzacions. Ens ha semblat molt bona notícia tot aquest tema 
d’aquestes estratègies pel que fa a la bioeconomia, les hem trobat..., estarem molt ama-
tents.

Encoratjar a que el departament incrementi i continuï fent aquest paper mediador 
en les taules de treball i les taules estratègiques, on cal que s’asseguin tots els actors 
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dels diferents sectors que estan immersos, doncs, en problemes, com ara el vi o la 
fruita dolça. Cal escoltar tots els actors –sabem que ho fa, eh?, consellera–, però és 
important que se sentin acomboiats, que se sentin acompanyats en tot moment, en-
cara que no es tinguin totes les competències.

Jo volia demanar-li, consellera, si hi ha alguna previsió econòmica pel que fa al 
desplegament de la Llei d’espais agraris o alguna previsió.

I ja per acabar, doncs, donarem suport al pressupost –com no podia ser d’altra 
manera. I tornar a agrair la compareixença. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Bé, i a efectes de procediment, la consellera sempre tanca i 
sempre tancarà, sempre, qualsevol compareixença. Per tant, ho dic perquè veig que 
hi ha moltes anotacions. Si en la intervenció, també, aprofita el tancament per fer 
alguna contesta, també sàpiga que també es pot obrir el fet d’alguna altra interven-
ció. Jo només faig aquest apunt. Sé que serà breu i, per tant, farà un tancament, di-
guem-ne, de la sessió (rialles) i podrem donar..., i llavors, també, a efectes pràctics, 
depèn del que..., valoraré si el tancament és quelcom més que un tancament o no. En 
qualsevol cas..., bé, jo en responc; dic, jo valoraré si el tancament és quelcom més 
que un tancament o no. 

Llavors, també, no confondre les mencions amb les al·lusions. I, a partir d’aquí, 
intentarem, doncs, procedir amb la comissió. I, per tant, té la paraula per tancar, o 
no, consellera.

Teresa Jordà i Roura

Molt bé; gràcies, president. Amb temps, entenc... Intentaré anar ràpid perquè in-
tentaré tancar, diguéssim, malgrat que jo estic encantada i fins a les vuit del vespre 
no tinc res... podem continuar. Però no puc. Re, faig quatre consideracions, de veritat 
que sense intentar entrar en cap debat. 

Una genèrica per a totes i tots. Llavors, si de cas, coses concretes que sí que po-
dria contestar com, per exemple, el cànon de l’aigua, els hi explico perquè tampoc 
tardaré massa, però... Bé, com que tampoc és polèmic, entenc, o sí, no ho sé, els hi 
explico igualment.

Una de genèrica, per a mi molt important, eh? Estem completament d’acord amb 
tots i totes vostès que ens agradaria que aquest departament tingués més consigna-
ció pressupostària. Evidentment, és clar que sí, però estic convençudíssima que la 
resta de companys i companyes consellers i conselleres que han presentat els seus 
pressupostos, també. El senyor Puigneró, senyora García, en té més. Però és que és 
un departament nou, eh? També, diguéssim, ho tenia fàcil. Però, en qualsevol cas, 
jo estic molt contenta que els pressupostos augmentin el que augmenten. Al final si 
és un 8 per cent respecte els últims, nosaltres estem per sobre la mitjana. Ho torno a 
dir, però també torno a dir que, depèn de com ens mirem els números, ho entenem 
de manera o d’una altra. Però fent aquest exercici, és aquest.

Ara bé, dit això –que els hi dono tota la raó–, però aquí ha semblat, de veritat i, 
a més, m’agrada perquè jo els tinc com a aliats, grups parlamentaris a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d’aquest país i a treballar per la  
cohesió territorial del territori... Jo em pregunto com és possible que en gairebé dos 
anys cap dels grups parlamentaris aquí presents –a part dels que donen suport al Go-
vern– ha demanat a aquesta consellera alguna de les preocupacions que avui sembla 
que són alarmistes totals? Demano... (Veu de fons.) No, no em digui «ai!», senyor 
Ordeig. No em digui «ai!», senyor Ordeig. A banda que estic parlant jo. 

El president

Senyor Ordeig, si us plau...

Fascicle segon
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Teresa Jordà i Roura

Si vol torno a obrir torn. Ho demano i ho exigeixo, i ho exigeixo. Ho demano, ho 
demano. Ningú. (Veus de fons.) Això és demagògia? Si vol l’hi explico a vostè, per-
què venir aquí i dir «Catalunya buida, Catalunya oblidada», perdoni, senyor Ordeig, 
és com si jo dic «Catalunya plena, Catalunya lliure». El dia que vostè em demani i 
faci de diputat preocupat pel territori i demani i s’esforci... (Veus de fons.) No, quins 
dallonses! No. No. És així de clar. És així de clar i català. 

A banda que li dono tota la raó a la diputada Fornós, que mira, per casualitat, de-
vem compartir ideologia política..., no sé per què, però en aquest cas no té massa res 
a veure. Home, senyor Ordeig, amb les organitzacions agràries, amb el sector, m’hi 
veig. L’hi poden dir. Ens podem posar més d’acord o menys. Amb recursos i amb 
demandes ens hi posarem. Nosaltres podem fer el que podem. Ara, no em podrà ne-
gar –com ha fet– la màxima exigència a mi i al departament, en aquests moments de 
la pel·lícula. No me la pot negar. La mateixa exigència que hauria de tenir qualsevol 
ministre del Govern espanyol o de qualsevol govern, la mateixa exigència que hau-
ria de tenir qualsevol diputat o diputada de qualsevol parlament del món, la mateixa 
exigència que hauria de tenir qualsevol servidor públic. La mateixa, només faltaria.

Amb Aragó i Múrcia, doncs totes les complicitats del món. És veritat que, miri, 
el ministre Planas en l’últim any ens ha convocat una vegada. No vaig poder-hi anar 
–i hi anava– i vaig enviar una carta explicant no només els motius, sinó les respostes 
a la reunió, que era un tema de la PAC important, perquè aquell dia es celebrava al 
Ple del Parlament la moció de censura al president Torra. I, evidentment, vaig voler 
estar –com la resta del Govern– al costat del president. Per això aquell dia no vaig 
anar-hi.

Dit això, re, Francisco, és que davant del company Ordeig avui no puc dir-te 
gaire res més. (La consellera riu.) Bé, dius: «No em sembla suficient el pressupost.» 
Bé, ja ho he dit una mica abans. No, però, clar, si sempre el rebem –per insuficient 
que sigui– amb una esmena a la totalitat, mai serà més que suficient. Això, també, 
és una apreciació lleugera.

El tema del cànon. Sí, perquè tant uns com l’altre me l’han demanat. Primera, 
saben que no depèn d’aquest departament, però que aquest departament ha fet to-
tes les al·legacions possibles i ha tirat totes les coces que ha pogut. Tant és així que 
aquest cànon, que s’havia d’aplicar a totes les explotacions que pertanyen a l’annex 1,  
a l’annex 2 i a l’annex 3, en aquests moments hem aconseguit que només s’apliqui a  
l’annex 1. De moment, eh? Del total d’explotacions, les que pertanyen a l’annex 1 són 
un 4,3 per cent. I, a més a més, hem aconseguit una altra cosa: que s’apliqui en pro-
gressió: el primer any, un 10 per cent, el segon any, un 30 per cent, i el tercer, un 50 
per cent, i que no pugui créixer d’aquí. Malgrat tot, escolta, per batallar-ho allà estem.

En números, això, acaben sent 614 explotacions de 1.200. (El secretari general 
diu: «De 12.000.») Ai, de 12.000, perdoneu, de 12.000; 614 de 12.000. (Veus de 
fons.) Sí, hauria d’acabar, eh?

El reglament d’armes, que em deia la senyora Sànchez. De fet, és que és una 
mica... No és..., potser li ha semblat que jo ho deia de manera simplista. Ho he dit 
molt ràpid, però potser perquè ho tinc molt assumit i aleshores a vegades... De fet, 
el desplegament del reglament d’armes estava previst des de l’aprovació de la llei el 
2003, d’acord? Per què no es va tirar endavant abans el reglament? Reglament, eh? 
És a dir, armats ja hi anaven. Reglament. Doncs, no ho sé. També és veritat que surt 
la possibilitat de fer-ho –perquè a banda és llei i s’havia de fer– en el moment, ho 
repeteixo, que es produeix l’accident que, en fi, que no s’hauria hagut de... (Veus de 
fons.) L’assassinat. Exacte, no és un accident, és un assassinat que no s’hauria hagut 
de produir mai.

En podem parlar més detalladament. Perquè en qualsevol cas, ni molt menys..., 
no tots els agents van armats, no? És a dir, el tema és veritat que és profund i en po-
dem parlar. De fet, és veritat que la majoria dels agents i dels actors concernits en tot 
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plegat estan d’acord en desplegar el reglament, en desplegar el reglament. Aleshores, 
hi ha molts matisos aquí i molta feina ha fer, etcètera.

I el tema dels espais naturals. Mira, els espais naturals no pertanyen a aquesta 
conselleria, són de Territori i Sostenibilitat. Cada vegada que nosaltres hem de fer 
alguna actuació en un espai natural, només podem fer-la sempre que se’ns doni au-
torització des del Departament de Territori. No podem fer-ho nosaltres sols.

I ja està. No sé si tanco o no. Però, en qualsevol cas, ja ho hauré fet i així ens es-
talviem temps. Un agraïment a tots, eh?, al Marc Parés, a l’Òscar Ordeig, també, al 
Francisco Domínguez, a la Natàlia Sànchez, a l’Imma Gallardo, a la Irene Fornós, a 
l’Esperanza García per ser avui aquí. I perquè al final, també, s’ha demostrat molta 
passió. Més enllà, escolta’m, de defensar les posicions que són ben legítimes i que 
a tothom li toca fer-ho.

I avanço –ja que tinc la paraula, tanqui o no– al senyor Ordeig que ens hi po-
dem estar tota la tarda, eh?, i tot el vespre, si vol. Jo sé que vostè estima el sector, 
que treballa pel sector, també em sobta molt avui el seu paper, perquè coneix per-
fectament les polítiques d’aquest departament i segur que les voldria més i millor, 
ajudi’ns. Nosaltres estarem encantats. Però, en qualsevol cas, podem anar jugant al 
ping-pong, eh? Jo li accepto algunes crítiques. Ha dit algunes coses que no són ve-
ritat, alguns números que no són en absolut veritat, però que, evidentment, no tinc 
temps de contestar-li. Si vol, després ho fem.

El president

Bé, doncs, gràcies, consellera. (Òscar Ordeig i Molist demana per parlar.) Entenc 
que em demana la paraula. Jo els hi proposo el següent: jo no obriria torn perquè 
penso que el tancament ha sigut genèric i ha estat... Bé, no em convé a mi dir lo que 
ha estat... Ha estat genèric i, per tant, no dallò. (Rialles.) En qualsevol cas, entenc 
que hi ha hagut una menció, al·lusió directa, també, al diputat. Entenc que tindria..., 
li puc donar la paraula un moment per la menció directa. Però, lògicament, sem-
pre tanca la consellera. Per tant, jo li dono. No obro torn a la resta de grups, si els 
hi sembla correcte? Dono només paraula al senyor... Us sembla correcte? (Pausa.)  
Sí, no? Dono paraula al senyor Ordeig perquè pugui fer la intervenció de rèplica di-
recta que li ha passat i, a partir d’aquí, tancaria, llavors sí, la consellera. I no jugarí-
em ja, tampoc, al ping-pong, d’acord? Endavant, senyor Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí. Jo crec que, de totes maneres, entenc que la consellera obre torn i, per tant, 
són els diputats que han de poder parlar, però bé...

El president

Però ja li he explicat. 

Òscar Ordeig i Molist

Sí, sí. D’acord, d’acord.

El president

Qui decideix si n’obre o no, soc jo. Llavors, no obrim torn, li dono la paraula di-
rectament a vostè perquè hi ha hagut una menció o al·lusió directa...

Òscar Ordeig i Molist

D’acord, d’acord.

El president

Pot parlar i, lògicament, sempre tanca la consellera en aquesta comissió.

Òscar Ordeig i Molist

Jo, primer de tot, sembla mentida que vinguem aquí a fer política i a presentar 
una proposta de pressupostos i a fer un debat sobre si ens sembla bé, no ens sembla 
bé o si trobem a faltar o no trobem a faltar. Per tant, és un debat de pressupostos, eh? 
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Jo no li he dit «falta d’exigència», li he dit que és normal que els diputats vinguem 
aquí a exigir el màxim a la nostra consellera. Home, i tant. I també he dit «i el que 
també s’ha de fer és anar a exigir el màxim al ministre». Per tant, escolti, escolti... 
(Veus de fons) Escolti... Bé, si us plau.

El president

Aquest minitorn de paraula que té el senyor Ordeig...

Òscar Ordeig i Molist

Jo també, jo també... Deu estar gravat. Jo també li demanaria que retirés que cap 
de les propostes que han sortit aquí les hem defensat en aquest Parlament nosaltres. 
Escolti, nosaltres... La comissió interdepartamental qui es pensa que la va proposar 
en una moció en aquest Parlament? La vaig proposar en una moció meva i la vam 
pactar amb vostès. Per tant, de dir: «Escolti, que venia d’una moció, per tant...» I que 
no passa res, vostès han fet coses, nosaltres hem fet coses, tots els grups han fet co-
ses i tant de bo n’haguéssim pogut fer més. Escolti, si no cal que fem un debat de 
màxims: uns ho han fet tot, els altres no han fet re. 

Per tant, dic, escolti, ara, ara..., per tant, jo també li demanaré que retirés de dir 
que els grups no han aportat res del que han dit aquí. Perquè jo he parlat aquí de 
gestió forestal, de plagues... (Veus de fons.) Bé, sí, sí, bé, bé, m’ha dit que és la pri-
mera vegada que sent algunes coses o que no hem fet les propostes que aquí diem.

I, per últim, escolti –i ho dic també per la diputada que abans ha dit a veure si 
fèiem el...

El president

L’hi torno a dir: no caiguem a la mateixa trampa, i ens dirigim a la consellera.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, sí, no, no, a mi –i ho dic des del cor i amb el cor a la mà– les eleccions se me’n 
foten. Se me’n foten –i perdó per l’expressió, d’acord?– i els vots també, perquè la 
situació és prou greu. I no, això vol dir que..., evidentment que hi ha coses que s’han 
fet bé, si no té a veure amb això. Segurament té molt a veure també amb el context 
que ens ha tocat viure, amb algunes coses bones i d’altres que no ho són gens. 

Per tant, hi ha moltes dificultats en aquests moments i per tant intentem traslla-
dar de la millor manera possible, doncs, aquí les dificultats, i també quines serien les 
nostres propostes. Per tant, no passa re. Algunes segur que són compartides, d’altres 
no. Jo crec que quan venim aquí a fer crítica al Govern –que és normal, amb això 
funciona la democràcia–, doncs tampoc ningú s’hauria d’esparverar tant. 

El president

Bé, gràcies, diputat Ordeig. Consellera, com sempre, vostè tanca. I té la parau-
la, doncs, per tancar aquesta compareixença de pressupostos 2020 del Departament 
d’Agricultura, del seu departament.

Teresa Jordà i Roura

Doncs, gràcies, president. Res, agrair i reiterar les gràcies. Primer de tot, a 
tot l’equip del departament, que avui està present, i a tots els que heu fet possible 
aquests números i també als que m’heu acompanyat a lluitar-los, també, allà on els 
hem hagut de lluitar i defensar, malgrat –ho repetim i estem d’acord amb tots vosal-
tres– que ens hagués agradat que fossin molt millors, malgrat que estem contents i 
que creiem que podem fer moltes coses i tirar el projecte engegat. I que n’estem con-
tents i satisfets a través de moltes polítiques, que moltes d’elles, òbviament, com no 
pot ser d’altra manera, s’han gestat en aquesta casa, com no pot ser d’altra manera.

És a dir, que felicitar-vos a tots i demanar-vos, també, complicitat, exigència, 
corresponsabilitat i, sobretot –sobretot, sobretot–, en genèric, en especial potser algú 
se sent al·ludit, una mica més de rigor. 

Molt bona tarda, i gràcies a totes i a tots.
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El president

Gràcies, consellera. També als acompanyants. 
Aixecaríem la sessió perquè, en breu, iniciem la Comissió d’Agricultura, que te-

nim compareixences i la Llei vitivinícola.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i vuit minuts.

Sessió 12 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) s’obre 

a tres quarts de sis de la tarda i un minut. Presideix Marc Solsona i Aixalà, acompanyat de 

la vicepresidenta, Lluïsa Llop i Fernàndez, i de la secretària, Munia Fernández-Jordán Celo-

rio. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serra-

no, Jorge Feijóo Suñol, Javier Rivas Escamilla i Blanca Victoria Navarro Pacheco, pel 

G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Eduard Pujol i 

Bonell, Ferran Roquer i Padrosa, Anna Tarrés i Campà i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, Alba Metge Climent, Bernat Solé i Barril i Francesc 

Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem.

Assisteix a aquesta sessió l’alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra i Tomàs, acompanyat 

del president de l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya –Afrucat–, Francesc 

Torres i Rosell, i del president de la Plataforma de Defensa de la Fruita, Jordi Jaume Vidal  

i Florensa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs (Segrià), davant 

la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les difi-

cultats del sector de la fruita dolça (tram. 356-00699/12). Imma Gallardo Barceló, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Òscar Ordeig 

i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamen-

tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

2. Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 200-00002/12). Govern de la Genera-

litat. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 126, 14; esmenes presentades: BOPC 

468, 3).

El president 

Bé, doncs reprenem la comissió. 

Sol·licituds de compareixença acumulades 
356-00535/12 i 356-00536/12

Primer de tot, com he dit, recordar que fem una alteració de l’ordre del dia, en el 
qual... Em sembla que recullo el que va dir vostè. Una alteració de l’ordre del dia en 
el qual incorporaríem ampliar-lo per poder votar dues sol·licituds de compareixença 
del Grup de Catalunya en Comú Podem, que és, primer, sol·licitud de compareixen-
ça del president de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell davant la Comissió 
d’Agricultura perquè informi sobre el projecte ambiental i modernització del canal 
i, després, la sol·licitud de compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu 
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davant la Comissió d’Agricultura perquè informi sobre la problemàtica de les arbre-
des del canal d’Urgell. 

Entenc que es poden, si no hi ha cap petició contrària, les podríem votar con-
juntament, són del mateix tema amb diferentes entitats. I per tant, si els sembla bé, 
procediríem, doncs, a la votació d’aquestes dues sol·licituds de compareixença. Es 
poden votar doncs? Sí? (Pausa.)

Vots a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença? (Irene Fornós Curto demana 
per parlar.) Ah, perdó. Volia intervindré, senyora Fornós?

Irene Fornós Curto

No, bé, un moment, que estàvem esperant el diputat Viaplana, que ha sortit un 
moment, crec que està arribant. Ja està. Res més, gràcies.

El president

Doncs si és pel diputat Viaplana, esperarem mig segon. Vinga. Comencem, 
doncs? Es pot votar?

Vots a favor d’aquesta proposta de sol·licitud de...? (Irene Fornós Curto demana 
per parlar.) Senyora Fornós, digui’m.

Irene Fornós Curto

Només per notificar la substitució de la diputada Fornells per la diputada Alba 
Metge. Res més. 

Gràcies.

El president

Molt bé. Algú ha de notificar alguna substitució més? Senyora Gallardo...

Imma Gallardo Barceló

Sí, a la diputada Macià la substitueix la diputada Tarrés i al diputat Roquer, el 
diputat Pujol.

El president

Podem començar aquesta votació senzilla però que s’està complicant per mo-
ments? Sí? (Pausa.)

Doncs, vots a favor d’aquestes dues sol·licituds de compareixença? Vots a favor?
Per tant, entenc que es poden aprovar per unanimitat dels membres presents, no? 

Molt bé.

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (elaboració del dictamen)
200-00002/12

El segon punt de l’ordre del dia és el tema del dictamen de la llei vitivinícola amb 
el següent guió de votacions. Hem quedat amb els portaveus dels grups... (Francisco 
Javier Domínguez Serrano demana per parlar.) Digui’m, senyor Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Només era per retirar dues de les esmenes. 

El president

Molt bé. Un moment que quan... Hem quedat amb els diferents portaveus dels 
grups que no faríem intervenció, que procediríem només en la votació. I ara és quan 
passo la paraula, si algú ha de retirar alguna de les esmenes. 

(Francisco Javier Domínguez Serrano demana per parlar.) Si?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Retiraria l’esmena 19 i la 30. 
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El president

Algú més n’ha de retirar alguna? (Marc Parés Franzi demana per parlar.) Se-
nyor...?

Marc Parés Franzi

Sí, en el cas de la nostra esmena 27, sí?, que era una esmena bastant completa, 
llarga, que tenia alguns problemes tècnics, aleshores el que nosaltres plantejàvem, 
que havíem comentat amb el lletrat, era eliminar, diguéssim, no?, retirar el gruix de 
l’esmena però deixant únicament el punt 18 septies. M’explico? (L’orador riu.)

El president

Molt bé. La petició quasi és tan complexa i elaborada com la mateixa esmena, 
no? Molt bé. (Veus de fons.) Hi estem d’acord? Ho té clar, lletrat? (Veus de fons.) Sí? 
Doncs si el lletrat ho té clar, doncs nosaltres també i ho recollim d’aquesta manera.

Algú més? (Pausa.) No?
Doncs vinga, va. Doncs procediríem a les següents votacions. 
Durant el tràmit de ponència el Grup de Ciutadans ha fet evident que retira les 

següents esmenes, eh? La 15, 31, 32, 33, 19 i 30, que ho acaba d’anunciar ara in voce, 
i les esmenes 16 i 24. És així, d’acord? (Veus de fons.) Ah, no! I les de Catalunya en 
Comú Podem, la 16 i la 24. D’acord? 

Ja hem dit que no hi ha ningú més que retiri res. Per tant, doncs, votaríem primer 
les esmenes recomanades per la ponència, que són les esmenes recomanades pels 
grups i acceptades, esmenes transaccionades i esmenes tècniques, tal com consta en 
l’informe de ponència publicat al butlletí número 528, incloent les correccions de 
tècnica normativa i lingüística. Es poden votar? 

Vots a favor?
També per unanimitat dels membres presents. 
En segon lloc, votarem les esmenes no recomanades per la ponència, agrupa-

des pels grups parlamentaris. Passaríem, primer, a votar les esmenes no recoma-
nades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que serien la 35 i la 36. (Veus de fons.) 
I 55... (Veus de fons.) Sis. Sí, és que estic aquí per anar ràpid i al final és millor... 
La 36 i la 56. (La secretària diu: «No, 35, 56.») D’acord, 35 i 56.

Vots a favor?
Només del Grup de Ciutadans. 
En contra?
Del Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya.
I les abstencions?
Del Grup Socialistes i del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Per tant, queda rebutjada per 10 vots en contra, 5 a favor i 3 abstencions. 
Votació de les esmenes no recomanades del grup parlamentari... (Algú diu: 

«Sis.») D’acord. Tenim un problema amb el 5 i el 6 avui, eh? (Rialles.) Però no... 
Però ara és perquè havien apuntat al revés, eh?

Votació de les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari de Socialistes i 
Units per Avançar, que serien els números 28, 40 i 63, que es votarien conjuntament.

Vots a favor?
2 vots del Grup Socialistes. 
Vots en contra?
10 vots del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya. 
I abstencions? 
7 del Grup de Ciutadans i del Grup de Catalunya en Comú Podem. 
Per tant, queden rebutjades.
I votacions de les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, que serien la 5, la 20, la 27 i la 57 i amb aquella esmena que ha fet 
abans, també in voce, vostè, d’acord? Es poden votar, doncs, conjuntament?

Vots a favor?
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1, del Grup de Catalunya en Comú Podem 
En contra?
10, del Grup Republicà i Grup de Junts per Catalunya.
I abstencions?
Serien 8 del Grup de Ciutadans i del Grup Socialistes. 
I, finalment, passem a votació la resta del projecte de llei no modificat per les es-

menes de la ponència i que es votaria, doncs, també conjuntament.
Vots a favor?
Es podria aprovar doncs per unanimitat.
Fer l’advertiment de que si algú vol mantindre alguna esmena viva en el Ple, ho 

hauria de comunicar ara en ponència. (Òscar Ordeig i Molist demana per parlar.) 
Senyor Ordeig? (Veus de fons.) O per escrit però ja ho podem comunicar.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, per dir que mantenim vives les esmenes no recomanades.

El president

Les vives? (Francisco Javier Domínguez Serrano demana per parlar.) Digui’m.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, mantenim la 35 i la 56.

El president

Molt bé, les dues que quedaven, no? (Marc Parés Franzi demana per parlar.) 
Senyor...?

Marc Parés Franzi

Sí, nosaltres les mantenim vives també.

El president

Totes, eh?, les cinc.

Marc Parés Franzi

Sí; de moment, sí.

El president

Molt bé, doncs moltes gràcies. Donaríem aquest punt, doncs, per fet, d’acord?

Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs 
(Segrià) perquè informi sobre les dificultats del sector de la fruita dolça

356-00699/12

I passaríem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que ara sí que és la compa-
reixença que teníem prevista. Doncs, si algun diputat s’hagués d’absentar, ara és el 
moment de fer-ho, eh?

Bé, doncs, el segon punt de l’ordre del dia és: sol·licitud de compareixença del se-
nyor Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs, del Segrià, davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les dificultats del sector 
de la fruita dolça. Aquesta compareixença també està feta a petició de tots els grups 
parlamentaris, perquè ja ho van fer anteriorment.

Per tant, primer, votaríem... (Veus de fons.) Sí, per tant, primer hauríem d’aprovar 
la sol·licitud de compareixença. Es pot aprovar? (Pausa.) Entenem que sí. 
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Compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs (Segrià), per a 
informar sobre les dificultats del sector de la fruita dolça 

357-00683/12

I per tant, ara passaríem, doncs, a fer aquesta compareixença i demanaria als 
membres..., al senyor Ezquerra si vol venir i també als altres dos membres que tam-
bé es partiran la compareixença i que demanarem també que es presentin, eh?

(Pausa.)
També ens acompanya, a part del senyor Manel Ezquerra, el senyor Francesc 

Torres i el senyor Jordi Vidal. Tenen trenta minuts de compareixença, que poden re-
partir el temps com vulguin. Entenc que són tres i deu minuts. (Veus de fons.) Més 
o menys. En qualsevol cas, farem còmput de trenta. I el que sí que farem és... Que 
seran trenta, no seran trenta-cinc. Vull dir que ens haurem de cenyir amb el marge 
que tenim de temps previst. 

A partir d’aquí, després els grups parlamentaris tindran dret, doncs, a fer un torn 
de preguntes i tindran dret també..., si hi hagués alguna consideració, doncs també 
lògicament els permetríem donar resposta a aquelles preguntes que els poguessin 
suggerir els diferents grups parlamentaris.

Agrair també, doncs, la participació i l’assistència d’una nombrosa delegació del 
sector de la fruita dolça i també institucional, amb les seves diferentes accepcions. 
I per tant, sense més preàmbuls, si ho tenen a bé i ja preparat, començaríem aquesta 
compareixença. (Veus de fons. Pausa.)

Doncs, començarem aquesta compareixença. Li passem la paraula al senyor Ma-
nel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs. Endavant.

L’alcalde d’Alcarràs (Manel Ezquerra i Tomàs)

Bona tarda, diputats i diputades i a tots els que ens heu acompanyat aquí avui 
a explicar el que està passant al sector de la fruita de les terres de Lleida. Ho hem 
estructurat que, en primer lloc, parlarà el senyor Francesc Torres, d’Afrucat, on farà 
una radiografia d’on venim i com hem arribat fins aquí. 

Després passarà a parlar el Jordi Vidal, president de la Plataforma en Defensa de 
la Fruita. Aquí ho farà en nom de tots els sindicats, de totes les organitzacions agrà-
ries; han estat molt generoses destacant aquesta unitat i aquesta generositat, que ha 
fet que traslladin a ell l’exposició del que està passant. 

I finalment, acabaré jo, explicant el que aquí m’han traslladat els alcaldes del 
territori. Intentaré plasmar el que està passant ara mateix als nostres pobles. Molt 
bé, gràcies. Francesc, quan vulguis.

Francesc Torres i Rosell (president d’Afrucat, Associació Empresarial de 
Fruita de Catalunya)

Bé; bona tarda, diputats i diputades. Soc el Francesc Torres, el president d’Afru-
cat. Gràcies per deixar-nos estar aquí i explicar-vos una breu anàlisi i situació actual 
del sector de la fruita dolça, préssec, nectarina i paraguaià de Catalunya.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.) Per tal d’intentar fer-vos l’exposi-
ció més amena i entenedora, permeteu-me que us faci una breu explicació de com 
hem arribat a la situació actual de crisi que estem patint. 

Primer punt. L’evolució de producció de préssec i nectarina i paraguaià. El sec-
tor fructícola català dels préssecs i les nectarines ha estat liderant la producció i les 
exportacions a Espanya i a Europa gràcies a la nostra qualitat i a la nostra competi-
tivitat. Aquí, a la primera gràfica, es veu clarament. L’any 2000 Itàlia era el princi-
pal productor europeu, amb 1.600 milions de quilos, seguit d’Espanya, amb uns 600 
milions de quilos. Després França, amb 400, i Catalunya, 150 milions de quilos. 

La nostra qualitat, competitivitat i la nostra aposta per aquest cultiu creix i l’any 
2008 Catalunya supera en producció tot França. L’any passat, estiu del 2019, Espa-
nya va ser el primer productor europeu de préssec i nectarina de taula, amb 1.400 
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milions de quilos. Itàlia, el segon, amb 1.100, i Catalunya el tercer productor, amb 
600 milions. Actualment, Catalunya produeix tres vegades més que tot França i és 
la primera regió productora d’Europa. 

La següent gràfica, si us plau? A la següent gràfica es veu també com, actual-
ment, Espanya és el país líder en exportacions a Europa, amb uns 900 milions de 
quilos, exportant cinc vegades més que Itàlia ja. L’any 2005 Espanya va superar 
Itàlia. I Catalunya és la primera regió exportadora d’Europa, amb 400 milions de 
quilos, que representa el doble de l’exportació italiana i quasi la meitat d’Espanya. 
Catalunya va superar Itàlia l’any 2013. Aquí a la gràfica es veu bastant clarament. 
D’acord?

El tercer punt és el veto rus i la saturació que tenim de mercat. Ja ens diu tothom 
que això del veto rus ja ha quedat enrere, però pensem que és un dels motius pels 
quals ens trobem en aquesta situació. Rússia es va crear a poc a poc en deu anys i la 
vam perdre en un sol dia, el 2014, a mitja campanya. 

L’any 2014, Espanya i Catalunya estaven creixent amb noves plantacions pels 
creixements en exportació i especialment a Rússia. I un bon dia el senyor Putin va 
decidir prohibir les importacions de fruita a Europa. Això va suposar un col·lapse en 
el mercat incrementant la venda a la resta dels països i pressionant el preu, en oca-
sions per sota de costos. Des del 2014 el sector està perdent diners. Només aquest 
últim any ha perdut Catalunya uns 65 milions d’euros. Només Catalunya sola, eh?, 
uns 65 milions d’euros. 

Tot i l’increment de la comercialització que hem estat fent a països tercers de la 
Unió Europea, el préssec i la nectarina té i tindrà el seu fort de venda en el radi pro-
per a la Unió Europea, on s’han incrementat fortament les vendes, especialment a 
Alemanya i Anglaterra, però a canvi d’una forta pressió al preu.

A les gràfiques properes... Passa-la, si us plau. Aquí, en aquestes dues gràfiques 
se veu clarament: lo color més fosc són los anys que ha estat molt per sota dels preus 
de cost, d’acord? Passa l’altra, si us plau. 

També tenim una breu anàlisi econòmica diferencial entre espècies, preus pon-
derats, sortida de mercat. Passa a la pròxima gràfica. D’acord. Aquesta gràfica és 
una anàlisi diferencial entre espècies, d’acord? Són preus ponderats, sortida de les 
centrals de préssec, nectarina i préssec pla o paraguaià. Són preus ponderats perquè 
a partir del 15 de juliol hi va haver encara més davallada de preu, no?

Lo preu mig ponderat, sortida de les centrals, la mitjana és de tot l’estiu, és de 
cinquanta-quatre cèntims en préssec. Lo seu cost de producció són uns setanta cèn-
tims, trenta-cinc a camp, més o menys, i trenta-cinc a central, d’acord? Això ha su-
posat una pèrdua directa de quinze cèntims per quilo, en préssec, de mitjana. 

Amb nectarina és similar, no? Tenim un preu sortida de central de cinquanta-set 
cèntims. Lo cost de producció és bastant similar, és d’uns setanta cèntims, tren-
ta-cinc a camp i trenta-cinc a central. I lo que hem calculat nosaltres que hem perdut 
són uns dotze cèntims per quilo.

I en préssec pla el preu de venda és una mica més alt, és d’uns 76. Els costos de 
producció també són més alts, són uns quaranta-quatre cèntims a camp i uns qua-
ranta cèntims a central. Això ha suposat uns al votant d’uns vuit cèntims per quilo 
de preu de cost.

Total, que a Catalunya sol ens fan falta a les nostres liquidacions uns 62 milions 
de quilos, que per fer-ho rodó sempre hem dit uns 65 milions, d’acord?

Quart punt: situació actual i breu anàlisi. La situació actual és d’una saturació de 
mercat i per tant de preus baixos. El préssec i la nectarina té una logística limitada 
perquè és un producte molt perible, amb el temps de vida, en fred, que són trenta 
dies. No els podem aguantar més ni podem dir als arbres que no produeixin aques-
ta campanya i guardarem per a la campanya vinent. També es tracta d’un producte 
commodity, on l’equilibri oferta i demanda fixa els preus de mercat sense poder in-
fluir des del productor.
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L’increment de costos dels fertilitzants i els mètodes de lluita, així com l’incre-
ment del preu de la mà d’obra, no es poden compensar a curt amb el preu de venda. 
L’any 2019 l’increment del salari mínim interprofessional va suposar un increment 
de costos de mà d’obra de fruita d’un 15 per cent, i va suposar uns tres cèntims per 
quilo més de cost. Aquests tres cèntims són una part també dels 65 milions d’euros 
que ens falten a les nostres liquidacions.

Possibles solucions? En tenim poques. En veiem dos que podrien ser prou inte-
ressants, que és l’increment de la demanda o la reducció de l’oferta. 

L’increment del consum intern vol dir sensibilització del consumidor, fer més 
promoció. Per fer això es necessita inversió en temps i diners, i no ens queda ni 
temps ni diners. I no és una reacció a curt, tot i que és imprescindible per revestir 
un futur.

I l’altra, la reducció de l’oferta, és reducció de la capacitat productiva. Necessi-
tem un pla de reestructuració, ja sigui amb un pla d’arrencada o amb un pla de re-
conversió, necessari degut al desequilibri actual. És la mesura més reactiva a curt 
termini que podem tenir. 

Per acabar, només dir-vos que els 65 milions d’euros que ens falten a les nostres 
liquidacions són tan sols per cobrir els costos de la producció catalana. Res més. 

Moltes gràcies. 
I ara els meus companys continuaran fent diferents punts. 

El president

Gràcies, Francesc. Ara té la paraula, doncs, el senyor Jordi Vidal, el president de 
la Plataforma de Defensa de la Fruita. Endavant.

Jordi Jaume Vidal i Florensa (president de la Plataforma de Defensa de la 
Fruita)

Hola, bona tarda. Soc el Jordi Vidal, president de la Plataforma de Fruita Dolça. 
Vull donar les gràcies aquí avui als partits, a la comissió, i sobretot, fent un incís, a 
la unió que tenim d’ajuntaments de les organitzacions agràries, com Unió de Page-
sos, JARC, Asaja, Afrucat i la Federació de Cooperatives, que entre tots, i per ne-
cessitat, hem creat aquesta unió que quasi mai s’ha vist.

Jo avui parlo en nom de la plataforma i de les organitzacions agràries aquí pre-
sents.

Per començar, voldria explicar la situació de saturació de mercat i pressió a preu, 
juntament amb la impossibilitat que tenim els pagesos d’influir en ell. Els pagesos 
produïm, nosaltres entreguem la fruita als magatzems, i després esperem la bona 
voluntat que els mercats ens valorin el producte. Durant tot un any els agricultors 
estem invertint diners en personal, en l’esporga, en els mètodes de control biològic, 
en l’aigua, en aclarides, en recol·lectació, i em podria allargar aquí deu minuts més, 
sense saber quin preu ens pagaran per la fruita o, el que és més greu, pensant que 
potser perdrem diners i sense saber quina quantitat de diners perdrem. 

Mentre el consumidor està pagant al voltant, dels supermercats, dels centres, està 
pagant al voltant de dos euros, nosaltres estem percebent actualment uns vint cèn-
tims per quilo de fruita produït. 

Venim d’un passat on hem fet bé les coses, hem invertit, ens hem convertit en 
els millors en competitivitat i hem arribat a vendre a tot arreu. Creem un bon pro-
ducte, mantenim un bon territori i tenim uns bons professionals, els pagesos. Els 
nostres tutors van ser els pares i els padrins, que ens van ensenyar el camí. Molts de 
nosaltres, aquí presents, que estem en aquesta sala, hem après a caminar envoltats 
de presseguers. I el camp ha sigut la nostra escola, el nostre col·legi i la nostra ma-
nera de formar-nos i veure un món i entendre la vida.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.) Bé, ara passarem a les diapositi-
ves. Això és un estudi fet de Generalitat de... (Veus de fons.) És un estudi realitzat 
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pel Departament d’Agricultura, amb data de 4 de novembre del 2019, vull dir, les 
dates estan fetes del mateix departament.

(Veus de fons.) Podem observar que des de l’any 2010 al 2017 el marge econòmic 
per hectàrea a l’agricultor es troba en valors negatius. Vull dir, estem perdent diners.

Observant aquest declivi, actualment no som capaços de tirar endavant les nos-
tres explotacions i negocis. Aquí, actualment, jo com a plataforma veig que els agri-
cultors dels nostres pobles estan aguantant a veure qui és el que pot estar més temps 
perdent diners i posant patrimoni de casa seva per aguantar l’explotació, esperant 
que per la voluntat del mercat algun dia la cosa torni a anar bé. Vull dir, és un mo-
del que està obsolet.

En aquest segon document podem apreciar la línia blava, que representa els cos-
tos de producció per quilo de fruita produït en les petites explotacions. Veiem la lí-
nia verda, que representa el mateix, el cost de producció en les grans explotacions. 
I si observem la línia vermella, ens detalla el preu que percep l’agricultor per quilo 
de fruita produït. 

Si ens centrem en les grans explotacions, observem que en el millor dels casos 
guanya tres cèntims per quilo i en els pitjors, n’hi perd catorze; per quilo entrat en 
una central perd catorze cèntims. Això un productor d’una gran envergadura. I en les 
petites explotacions, durant els cinc anys que estan aquí a la gràfica, veiem que no 
hi ha un any que cobreixi els costos de produir un quilo de préssec. Sembla que en 
l’actualitat estem fent un concurs de veure qui aguanta més. Ja veurem qui pot perdre 
menys diners, però s’estan perdent diners.

En la passada campanya els pagesos de Catalunya van perdre, tal com ha dit el 
company, 65 milions d’euros. Això representa que jo, personalment, vaig perdre 
quatre mil euros per hectàrea i una hectàrea representa que és la superfície d’un 
camp de futbol, per ficar-ho en context. I tot això després d’estar esperant sis mesos 
a que em liquidessin la fruita portada al magatzem. Jo no ho sé, no tinc imaginació 
de trobar un altre negoci que estigui en aquestes condicions, actualment. 

De cara al futur? De futur els productors, actualment, no en veiem. No veiem fu-
tur. Ens vam endeutar i, ara, després de que estem perdent el patrimoni, serà difícil 
que els bancs ens deixin diners. Aquests no fallen, aquests no són rucs. Si tu estàs 
perdent, aquí hi va tot. 

Després d’aquest conjunt de factors, ens ha portat al que és més greu, a la mort 
silenciosa del sector. Els pagesos estan desmoralitzats, es queden a casa, tenen ver-
gonya de dir que estan perdent diners, que estan arruïnats i que no poden tirar enda-
vant. Això és el que està... La crua realitat dels pobles és esta: els agricultors tenen 
vergonya de sortir al carrer a dir que estan arruïnats. 

El mercat ens explica que això va d’oferta i de demanda, el Govern ens diu que 
som un sector estratègic i nosaltres continuem perdent diners. I això sol va de vint 
cèntims. Si tinguéssim vint cèntims més per quilo produït, aquí no hi seríem, ni 
nosaltres, ni la quarantena d’alcaldes, ni els tres sindicats, ni Afrucat ni Federació 
de Cooperatives.

Aquí fa falta o regularitzar el mercat per part de l’Administració o protegir-lo. 
O es regularitza o es subvenciona. El sector primari és capaç d’autoregular-se per si 
mateix i s’ha de protegir a través de l’Administració. S’ha de ser valent i posar les 
coses damunt de la taula i cada cosa al seu lloc.

Els productors no tenim capacitat de fixar un preu digne i ens trobem en mans 
dels abusos de les comercialitzadores. Estem venent a resultes, portem un producte 
i ens imposen el preu. No tenim dret ni vot en la decisió dels nostres preus. No im-
porta ni la quantitat, ni la mida, ni el color ni els sucres. 

Per aquests motius demanem, urgentment, un finançament pel sector. Necessi-
tem crèdits tous a retornar a llarg termini, el més important, lliures d’avals. Els pa-
gesos no han de ficar les seves cases per avalar uns crèdits que serviran per seguir 
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endavant aquesta pròxima campanya. La situació és molt greu i la gent no té diners. 
La gent va al banc i no els deixen diners. Necessitem crèdit. 

S’haurien d’avançar per part de l’Administració tots els ajuts promesos als agri-
cultors: pagament base, pagament verd, produccions integrades i tot el llarg etcètera 
d’ajuts s’haurien de pagar ja. La gent necessita diners. 

S’ha d’ampliar la llei de la cadena alimentària. S’ha de fer entrar les cooperatives 
i les OPFH dins d’ella i s’han de portar inspectors al territori. S’ha de fer complir 
la normativa. 

Hem de reclamar que se’ns visualitzi a la Corporació de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya, a la pública i a la privada. S’està pagant a la corporació i, tal com es diu 
políticament, som un sector estratègic. 

S’ha de fer entendre que l’agricultura no és una broma i que gràcies a ella es pro-
porciona aliments saludables, segurs per a la població ajuda al control de la biodi-
versitat, gestionem els boscos i som els únics tallafocs protectors de pobles i ciutats. 
S’ha de tenir clar que l’incendi de Deltebre es va parar a Maials. Perquè estaven els 
bancals amb les oliveres que van tallar el foc. No es va tallar ni per la gràcia de Déu 
ni pels bombers. No, es va tallar perquè havia estat cultivada a la terra, i si no el foc 
hagués continuat i igual haguéssim fet cap a Portugal. I el mateix pot passar un dia 
que arribi el foc a Collserola. 

Heu de reclamar i negociar que en la propera PAC entrin els fruiters, per als 
agricultors a títol principal, de Catalunya. Europa destina un capital a produir ali-
ments i ara mateix cap producció europea no és viable si no està dins d’aquest ajut. 
I la fruita no hi és. 

I per descomptat, fan falta diners en el pressupost d’Agricultura de la Generali-
tat. Un 1,3 per cent del pressupost a Catalunya per cuidar i vetllar pel benestar del 
80 per cent del territori és una vergonya. 

Ara parlo com a jo, que soc pagès. Soc jove i soc una espècie en perill d’extinció, 
perquè puc comptar amb els dits d’una mà els companys de la meva edat que conec 
que volen treballar i senten la vocació de pagès. Volem que la terra... No existeix, 
actualment cap motiu ni reclam en aquest moment per seguir els passos dels avis i 
dels pares. Sense rendibilitat l’únic que es respira és un ambient de desengany, des-
apareix, està desapareixent l’amor cap a la terra. 

Els pobles s’estan reduint, aviat uns quants desapareixeran. Se tanquen botigues, 
les empreses de serveis estan patint. I la indústria agroalimentària ve darrere de 
nosaltres. I, personalment, amb la situació actual, jo, la meva pròpia persona, jo no 
em puc plantejar de formar una família. Perquè amb l’estabilitat del sector a veure 
qui..., valgui la redundància, qui té els collons de tirar endavant una família. 

Amb les ajudes a la incorporació temptadores, diners a fons perduts, retorn de la 
meitat de la inversió inicial i nul·la rendibilitat, es crea un còctel destinat al fracàs. 
Si no es modifica la normativa vigent, els joves que no obtenen prous ingressos i 
busquen sortides, dedicant-se a temps parcial a altres feines, es veuen obligats a re-
tornar els diners més interessos, ja que no arriben a un mínim de renda agrària, per 
si no fos prou dura la situació que estem patint. 

Actualment, els joves que ens incorporem ens arruïnem. I el principal problema 
és que ens obligueu a seguir arruïnant-nos. Jo, personalment, he hagut de desestimar 
un pla de millora, i tot ve per la incertesa de que igual no el puc pagar, igual hauré 
de retornar els calés, igual hauré de pagar la penalització dels interessos. 

I, bé, el fet actualment, de seguir endavant un dia més, per mi, és una victòria. 
Perquè tal com està la situació no es veu futur ni a un any vista ni a dos ni a tres.

Jo soc, personalment, la sisena generació de pagesos de casa meva i a les vostres 
mans, a les vostres, està que en vingui una setena i que pugui tirar endavant.

Gràcies. 
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El president

Gràcies. (Aplaudiments.) Gràcies, Jordi Vidal. Ara té la paraula, deixarem una 
miqueta de flexibilitat perquè s’ha allargat una miqueta el segon intervinent, el se-
nyor Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs. Endavant.

L’alcalde d’Alcarràs

Bé, un altre cop, diputats, diputades, gràcies per rebre’ns, per tal que puguem ex-
plicar-vos el que està passant al món rural, al nostre territori. Gràcies també, presi-
dent del consell comarcal, per haver-nos acompanyat a tots els alcaldes i regidors. 
Gràcies, subdelegat del Govern a Lleida; diputat Jordi Latorre, que la institució de 
la diputació estigui aquí present també és important per a nosaltres. 

Bé, l’equilibri territorial està en perill. Aquestes últimes setmanes els represen-
tants dels ajuntaments del territori i organitzacions agràries, sindicals i patronals 
hem aconseguit una unitat d’acció per tal de posar fil a l’agulla a un problema més 
seriós del que sembla a primera vista.

Això ja està deixant de ser notícia. Ho estem veient que està passant una mica a 
tot el país. La notícia és que tots els actors implicats en aquest món rural han identi-
ficat el problema: si desapareixen les explotacions familiars, hi ha un perill evident 
de desequilibri territorial. I a Catalunya aquest desequilibri territorial pot suposar 
perdre el rebost que tenim, el rebost de Catalunya. 

La falta de rendibilitat de les explotacions familiars, acuitades per la pressió co-
mercial, tal com han explicat els meus companys, i per les grans cadenes de distri-
bució, està posant en perill el que ha estat el motor econòmic i model de territori del 
món rural de Catalunya durant dècades.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Us voldria explicar un petit exemple, amb aquesta diapositiva que es veu a la 
imatge. Me l’ha passat un company d’Alcarràs, que em va colpir el que m’explica-
va. Diu: «Enguany m’hauré de vendre una de les finques.» Dic: «Home, i això?». 
«He cobrat el preu del préssec i la nectarina per davall de costos de producció, però 
no una mica, com ha passat aquests anys, molt», diu. «I igual, quan ha arribat la li-
quidació el mes de novembre i desembre el meu conjunt d’explotació ha perdut sei-
xanta o setanta mil euros». I amb aquesta conversa, dic: «Home, doncs passa’m les 
liquidacions, que anem al Parlament i els hi explicaré». O sigui, és un exemple que 
escenifica el que està passant. 

Com podeu veure a la gràfica –jo ho veig en petit–, la gràfica de l’esquerra és del 
2009, es va cobrar aquesta varietat de préssec Royal Glory –2009, eh?–, a 0,5067. 
A la dreta... El mateix productor estem parlant, eh?, i la mateixa central fructíco-
la. He esborrat els noms per la protecció de dades, però és el mateix productor i la 
mateixa central fructícola que li compra, a 0,2146 –0,2146. Un diferencial brutal. 
Deu anys després, un diferencial que l’ha deixat per davall dels costos de produc-
ció. Aquesta és una varietat, eh? Estem parlant del mateix pagès, mateixa central, 
mateixa varietat de fruita cultivada a la mateixa terra, o sigui, poques diferències de 
producte hi havia d’haver. Un pagès amb experiència. 

Aquest és un altre... N’he portat només dos, eh? Li vaig dir: «Amb dos en tinc 
prou, representatives». 2009, veiem com la varietat de nectarina Big Top el 2009 la 
van comprar a 0,6325 i el 2019, a 0,2173. O sigui, un altre... Aquí encara la diferèn-
cia és més gran. En deu anys, mentre els costos de producció han pujat, aquí veiem 
el que ha acabat perdent. 

Si em poseu una altra gràfica, que ja es veu l’exemple d’aquestes liquidacions..., 
deixen palès el que passa. (Veus de fons.) Un petit problema tècnic. 

El president

Aquest és el pressupost d’abans. 
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L’alcalde d’Alcarràs

Sí. Aquí veiem, a baix, els preus de liquidació, que fica «nectarina Big Top», 0,63 
el 2009, 0,21 el 2019. Aquest diferencial de 0,4152 és la quantitat per quilo que ha 
perdut a l’hora de la liquidació. 

I amb l’altre, amb el préssec Royal Glory, veiem el mateix, no? De 0,5067 a 
0,2146 i queda aquest diferencial de 0,29. Ja veieu quins percentatges han suposat de 
la pèrdua percentual de preu del 2019 respecte al 2009. És exagerada. 

En canvi, dels costos de producció, que són molt variables, s’han fet uns estudis 
a la Universitat de Lleida –Afrucat també en té alguns–, i només us en volem ficar 
una pinzellada. El personal, que és el cost de producció més elevat de les explota-
cions fructícoles, que suposa un 60 per cent. El 2009 el preu del conveni estava en 
5,85 euros/hora i el 2019, en 7,04. Aquí veiem com el cost ha augmentat un 20,34 
per cent. 

Altres costos de producció són de difícil avaluació, com podrien ser els tracta-
ments fitosanitaris o l’adobatge. Aquí són fluctuants. No hi volem entrar, però sí que 
volem deixar també aquí damunt de la taula que, degut a les mesures mediambien-
tals i les exigències del mercat, han anat a l’alça, perquè els productes actuals són 
molt més cars, però no tenim una taula per valorar-ho. Però podeu convèncer-vos de 
que són molt més cars.

I un altre cost de producció és el gasoil agrícola, que, doncs bé, el 2009 estava 
sobre els 0,55 euros/litre, i aquí, avui en dia, el 2019 a 0,75. Aquí tenim un 36 per 
cent d’augment de costos. O sigui, mentre que ha baixat la rendibilitat 191, 136, de-
penent de la varietat, estem veient com dos dels costos més importants de producció 
han pujat un 20 i un 36. 

I aquest cost de personal ens preocupa molt, perquè nosaltres ja volem que els 
nostres treballadors estiguin ben pagats, i tant de bo ho poguessin estar molt més. 
Això és lo que em traslladen també tots els pagesos. Però és evident que per a po-
der arribar amb aquest cost de personal, el que s’està quedant per davall del salari 
mínim interprofessional és la renda del pagès. I amb aquestes liquidacions molt per 
davall, perquè estan perdent patrimoni per poder continuar subsistint. Amb aquest 
exemple espero que hagi quedat bastant reflectit el que està passant amb una liqui-
dació d’un pagès del dia a dia dels nostres pobles. 

Bé, vull continuar. Dit això, hem de conscienciar-nos que si desapareixen aques-
tes explotacions agrícoles familiars, com aquest exemple, el teixit d’empreses agro-
pecuàries que s’ha construït en els darrers cinquanta anys al nostre territori aniran 
al darrere –aniran al darrere. 

L’equilibri territorial està en un seriós perill. No es tracta de ser pessimista, sinó 
d’avançar-nos per evitar-ho. Els últims indicadors així ho expliquen. El 60 per cent 
de pagesos a títol principal tenen més de cinquanta-cinc anys –el 60 per cent de pa-
gesos a títol principal tenen més de cinquanta-cinc anys. I només un 6 per cent –no-
més un 6 per cent– són menors de trenta-cinc. 

A aquesta dada rellevant se n’hi pot ajuntar una altra. Aquesta falta de relleu ge-
neracional també queda palesa amb un altre indicador, que és que quatre de cada 
deu pagesos –són estudis fets també per la Universitat de Lleida, eh?, i aquí tenim 
Manel Plana, que també va estudiar sobre aquest tema i ens ho podria demostrar 
amb un estudi que ha fet molt interessant–, quatre de cada deu pagesos són majors 
de seixanta-cinc anys. 

Un altre indicador preocupant és l’estrès econòmic d’algunes explotacions pel 
baix preu que es paga als productors de fruita, principalment a causa de decisions ge-
opolítiques que han minvat les exportacions a la vegada que augmentaven les impor-
tacions de productes hortofrutícoles de d’altres continents. Aquestes importacions, 
cultivades sota condicions laborals inadequades, amb pocs controls mediambientals 
i controls sanitaris precaris ens han de preocupar a tots plegats. I, paral·lelament, 
aquest consumidor també hauria de ser més exigent i quan nosaltres fem aquestes 
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demandes hauria d’estar al nostre costat, perquè és preocupant també per al consu-
midor. 

I totes aquestes coses només les pot salvar la política. Tal com ha explicat el 
company més jove, només les pot salvar la política i les polítiques que siguem capa-
ços de desenvolupar entre tots plegats. Només les pot salvar la política. 

Entre tots els actors de la cadena alimentària ens estem carregant el patrimoni 
familiar. Aquí també fem autocrítica, eh? Nosaltres també sabem que hem de fi-
car-nos les piles. Ens estem carregant el patrimoni familiar de moltes generacions 
que havien cuidat del paisatge i havien tingut cura del medi ambient, a la vegada que 
es creava ocupació i riquesa al territori.

Aquesta és l’autèntica sostenibilitat, la més propera, la que hem de mantenir per 
assegurar-nos que deixem la millor herència a les noves generacions, la d’un territori 
equilibrat socialment i econòmicament.

Unes petites reflexions i preguntes també, no? Què farem amb les persones que 
s’han integrat al nostre territori i poden perdre la feina a causa del canvi de model 
de cultius? Com a alcalde i com a representant dels ajuntaments dels municipis pro-
ductors de fruita, us he de transmetre la nostra preocupació de com afrontarem les 
tensions socials que es poden generar als nostres pobles a causa de la falta de feina. 
Què farem amb el teixit d’empreses i comerços que depenen directament o indirec-
tament de les liquidacions dels nostres pagesos?

Aquesta és l’altra preocupació gran que tenim. En el territori ens preocupa molt, 
però moltíssim, el que pot passar als pagesos, però paral·lelament ens preocupa molt el 
que passarà amb tot el teixit d’empreses que s’han construït darrere dels pagesos per a 
donar-los serveis i no solament les empreses de serveis que faciliten la feina als page-
sos, sinó tot el comerç que paral·lelament ha crescut als nostres pobles. Ens preocupa 
veritablement molt. 

Què farem –aquí hi ha representants de molts pobles i n’hi ha que estan patint 
despoblament ja– amb els pobles despoblats i amb els bancals erms? Com tots sa-
beu, els camps cuidats, per petits que siguin, fan d’autèntics tallafocs en cas d’incen-
di, com ha apuntat el Jordi? O, per exemple, què farem amb els camps sense llaurar, 
les vores acumulant males herbes i matolls i els desaigües sense desbrossar?

Aquestes pràctiques que els pagesos fan de manera habitual i que és la seua 
constància al llarg de generacions, de mantenir els seus camps nets, són les que 
realment, en cas de pluges torrencials, acaben fent de desaigües, les que acaben 
evacuant les grans pluges i les que eviten mals majors, com tots hem pogut veure 
aquests últims dies. 

Bé, acabem ràpidament. Els agents polítics heu d’implementar un pla per tal que 
aquest sector sigui reconegut com a estratègic per al conjunt del país. L’equilibri 
territorial ens ho agrairà. Els que estem al capdavant de les institucions locals i del 
país tenim aquesta obligació i responsabilitat davant de la ciutadania. Ens correspon 
fer-ho, perquè afecta de manera directa tots els pobles que han basat la seva econo-
mia al voltant de l’entorn rural.

Aquesta afectació va més enllà de l’economia del pagès. Milers de llocs de tre-
ball depenen de que aquestes explotacions familiars tirin endavant i fixin la població 
als pobles interiors de Catalunya. La nostra conselleria d’Agricultura necessita una 
dotació pressupostària significativament molt més important que en l’actualitat, però 
molt més important que la que tenim en l’actualitat. 

Estem davant de la crisi territorial més preocupant que hem patit per mantenir 
l’equilibri de les zones rurals. Necessitem elaborar un pla estratègic per trobar solu-
cions a aquesta crisi que està empobrint els pagesos, està provocant la desaparició de 
les explotacions familiars, que és la que més hem de salvaguardar, i, el que és més 
greu: la nostra joventut no vol fer de pagès; la nostra joventut vol marxar a viure a 
la ciutat; la nostra joventut no es troba còmode ni per conservar el patrimoni de ge-
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neracions. Avui n’hem tingut un exemple. Necessitem elaborar aquest pla estratègic 
per trobar solucions a aquesta crisi i per això estem aquí.

Bé, acabo. En representació dels alcaldes de la fruita, agraeixo a tota la comissió, 
al seu president, Marc Solsona, la celeritat amb la qual s’ha tramitat aquesta com-
pareixença i destacar el valor de la unitat de tots plegats amb la qual el territori està 
actuant. Amb la crisi de la fruita està en risc tot un model productiu. Ens juguem el 
futur dels nostres pobles i el pa de les famílies que hi viuen.

Si la fruita no se’n surt i els pagesos no poden guanyar-se la vida dignament, tota 
l’activitat econòmica se’n ressentirà i els nostres pobles perdran el seu dinamisme, 
primer, i la seva població, després. Cal actuar plegats. 

Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.)

El president

Bé, moltes gràcies als tres compareixents. Ara obrirem, doncs, el torn de grups 
parlamentaris. En primer lloc, té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
senyor Javier Rivas. Endavant, Javier.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Jordi, lo primero, lo primero: has dicho que pasabais ver-
güenza. Nunca tengas vergüenza de ser payés, nunca tengas vergüenza de hacer el 
trabajo que hacéis, a pesar de las dificultades. Vergüenza es el que es un chorizo, 
vergüenza es el político que no hace su trabajo. Hay muchos tipos de vergüenza, 
pero yo en ti no he observado ninguna vergüenza; al contrario, he observado toda 
la dignidad y toda la fortaleza. Estoy seguro de que habrá una séptima, una octava 
o una novena generación de payeses en tu casa y cuenta con el Grupo Parlamenta-
rio de Ciudadanos para en todo lo poquito que podamos ayudar, no tengas duda de 
que lo haremos.

Dar la bienvenida nuevamente –esto ya es un clásico–, yo siempre digo, siempre 
presumo de que soy de pueblo, me llama la atención la gente de ciudad, que cuando 
va al pueblo duplica las palabras. Dice: «No, es que aquí el pa sabe a pa, el vi sabe 
a vi y el tomàquet sabe a tomàquet». Creo que está pasando lo mismo, pero al revés: 
la gente del pueblo tiene que venir a la ciudad a repetir lo mismo una vez detrás de 
otra. Todos estos números yo creo que ya es la cuarta o la quinta vez..., creo que lo 
que los podría recitar de memoria, creo que me los sé todos, ¿no?

Esto es el Parlament de Catalunya, etimológicamente quiere decir que aquí veni-
mos a hablar de todo, ¿no? Vale, hasta ahí lo entiendo, pero algo nos tiene que dife-
renciar. Aquí no es que se pueda hablar de todo; de todo se puede hablar en el bar; 
aquí se viene a resolver problemas, y creo que hay suficiente quorum, suficiente con-
senso de todos los grupos políticos como para que este problema, que es estructural 
desde hace tiempo..., porque esto lamentablemente hace tiempo que lo llevo oyendo 
repetido –no es de hoy para mañana, no es una catástrofe bíblica, es estructural– y 
no lo hemos resuelto. Y todos tendremos que hacer el mea culpa, nosotros también, 
como grupo político. Sí que puedo decir que hacemos lo que podemos, somos un 
partido que está en la oposición, y yo..., la conciencia eso tampoco me la tranquiliza. 
Creo que todos podríamos hacer bastante más, ¿no?

Anteriormente a vosotros ha venido una comparecencia de la consellera que, bue-
no, como estamos en campaña electoral, y el calendario además eso aconsejaba, pues 
ha tenido que venir a presentar los presupuestos y de paso pues también a hacer cam-
paña. Ella los ha defendido con mucha vehemencia, de que son los mejores..., no ha 
dicho «los mejores presupuestos», pero ha dicho que eran unos presupuestos que iban 
mejorando, que no había más, pero que estaba bien. No sé, dice la Biblia que «por sus 
obras los conoceréis», ¿no? El presupuesto de Agricultura, no sé, podemos discutir 
si es el 1,2 o el 1,7, incluyendo la PAC, que es de intermediación, porque es una par-
tida finalista, «por sus obras» –repito– «los conoceréis». Y yo creo que no estamos 
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haciendo lo que tenemos que hacer. No voy a hacer, porque ya es reiterativo, volver a 
decir lo que dicen ellos, de todas las bondades, todos los beneficios sociales, humanos 
y medioambientales que tiene el mundo rural y que tiene la agricultura.

Esto es el Parlament, pero no para hablar, sino para buscar soluciones. Todas es-
tas soluciones yo me las he apuntado creo que, por cuarta vez, y creo que todas estas  
cosas ya están encima de la mesa hace muchas veces, pero misteriosamente no están 
resueltas y por eso estáis aquí otra vez, y lo que quiero es que no vengáis más, por-
que será señal de que están resultas, que os dediquéis a estar en vuestros campos, a 
hacer vuestro trabajo y que nosotros no seamos un estorbo, sino una ayuda. 

Hace dos años yo creo recordar, viene un director general, Mògol o Mordor –no 
recuerdo cómo se llamaba– de la Generalitat, con un plan estratégico de la fruita 
dolça. ¿No ha funcionado, pregunto, este plan? Es pregunta retórica, porque eviden-
temente, si no, no estaríais aquí. 

Se aprobó también un plan de «arrancadas». Una de las soluciones que propo-
néis como colectivo, como conjunto, es sacar 80.000 toneladas del mercado, que es 
más o menos la cifra que el veto ruso puso de excedente, ¿no? ¿Cómo va el plan de 
«arrancadas»? Porque ahora lo que pedís es que se arranquen, pero es que esto ya 
está en teoría aprobado desde el año 2017 o 18, no quisiera equivocarme. Pero ¿qué 
más se puede hacer? Porque lo que estamos haciendo a todas luces creo que es in-
suficiente. 

Financiación, de acuerdo, pero es que eso ya creo que está dentro del procedi-
miento administrativo. Ayudas, también –seguramente habría que incrementarlas. 
Ley de cadena de precios, también. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
hemos hecho preguntas, hemos hecho propuestas resolución, hemos hecho inter-
pelaciones al Govern sobre reestructuración y reequilibrio territorial y del mundo 
rural, y siempre, bueno, pues, todas estas cosas, como son bien intencionadas y son 
brindis al sol, pues nos las votan a favor. Pero es que tenemos que pasar de les musas 
al teatro, tenemos que pasar a hacer cosas que realmente sean efectivas.

No os puedo decir mucho más. Dar palmadas en la espalda no está en mi áni-
mo, por mucho que lo diga no voy a decir que lo sufro igual que lo sufrís vosotros, 
porque sería mentir. Pero sí deciros que contéis con nosotros para todo lo que ne-
cesitéis.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Es diu director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Ali-
mentàries, Carmel Mòdol, que és a qui es referia vostè, eh? (Veus de fons.) D’acord, 
perquè si no..., més que re també per l’acta, que sinó el nom que ha dit no quedaria... 

Ara té la paraula, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, el diputat Òscar  
Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Alcalde, Francesc Torres, Jordi Vidal, companys i compa-
nyes de Lleida, alcaldes, president del consell comarcal, subdelegat, membres dels 
sindicats agraris, d’organitzacions, entitats, productors, agricultors, pagesos i amics 
tots. No sé si hi ha algú d’Aragó –em sembla que avui no, eh?–, d’Aragó no hi ha 
ningú.

Bé, en primer lloc, escolta, enhorabona per estar aquí, per estar aquí i per tota 
la feina que heu fet que us ha portat fins aquí. Heu fet moltes reunions, porteu mol-
tes hores de feina, jo crec que això no havia passat, costava molt reunir les entitats, 
les diferents organitzacions per fer una reivindicació comuna i, per tant, com que la 
situació és prou greu, com que el repte jo crec que és immens –i llavors m’hi referi-
ré–, perquè no és només el repte de la fruita, no és només el repte de Lleida i que ens 
hi va el pa de les nostres famílies, del nostre territori i, per tant, qualsevol diputat, 
qualsevol polític, però també qualsevol diputat, alcalde o regidor, el que vol preci-
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sament és que el seu territori progressi, i si, a més a més, la seva economia doncs 
depèn del sector agroalimentari o de la fruita, en aquest cas, doncs, home, veure 
com les liquidacions i per extensió la renda agrària dels seus productors no para de 
baixar i els costos no paren de pujar, el preu de venda no para de baixar i els costos 
no paren de pujar, doncs, home, evidentment, això no quadra.

Abans ho he comentat i en algunes de les reflexions, poquetes, em trepitjaré amb 
la reflexió i amb la gran discussió..., bé, gran discussió, no, la discussió que hem 
tingut abans amb el debat dels pressupostos; jo he posat d’exemple una de les afir-
macions que va fer un membre de la plataforma, que deia: «Escolti, s’apuja el salari 
mínim interprofessional, fantàstic. Nosaltres volem pagar bons sous i fins i tot no 
ens caldrien ni subvencions si el preu que rebem pels productes fos el que toca.»

Per tant, ha de ser..., agafo la reflexió que feia el Jordi Vidal, de dir: «Home, és 
un model obsolet, cal regularitzar el mercat o cal protegir els productors. Cal fer-ho 
tot o una d’aquestes mesures.» Però jo crec que, escolta, estem protegint els agricul-
tors perquè se’ls està..., en el cas de la fruita no, però al sector agrari en general hi 
han ajudes de la PAC, però no n’hi ha prou si llavors no som capaços de regularitzar 
el mercat, de fer un mercat transparent on hi hagi competència efectiva i on ara no 
arriba la PAC que sigui capaç de, entre tots plegats, fer-ho arribar.

Nosaltres, per tant, escolta, això no acaba aquí, això ha de ser un pas més en un 
llarg trajecte per tal d’intentar que aquesta lluita que veieu, que és a nivell europeu, 
que és a nivell espanyol, que és a nivell de Catalunya, doncs no deixar-la i buscar 
les màximes complicitats. 

La crisi de preus dels petits productors ha vingut per quedar-se i jo crec que aquí 
tots plegats, com a societat, fins i tot a nivell europeu, s’ha de fer un replantejament. 
I el replantejament és que així no podem seguir, si és que ens volem carregar el món 
rural, en general, i els agricultors o petits agricultors i ramaders, en particular.

Abans ho he comentat, els últims quinze anys han desaparegut deu mil explota-
cions a casa nostra, a Catalunya, deu mil explotacions menys i la renda agrària ha 
baixat un 35 per cent els darrers quinze anys. Alguna cosa no funciona. I si hi afe-
gíssim els darrers anys de crisi econòmica, recuperació i augment de les desigualtats 
entre la gran indústria alimentària, els grans lobbys empresarials i els petits agricul-
tors i ramaders, veuríem com aquesta renda agrària encara ha baixat més.

Per tant, alguna cosa hem de fer. I si, a més a més..., m’agrada que també fem 
una visió de conjunt de què és el que està passant fora de les àrees metropolitanes, 
veiem com hi ha una despoblació, un empobriment i un envelliment que res de bo 
ens portarà també, evidentment, cap al sector agrari. 

I per què el sector agrari és molt important i la fruita és molt important? Perquè 
és segurament un dels sectors que més pot fer de palanca, de fre de mà d’aquesta 
despoblació a casa nostra. 

Nosaltres abans hem dit: pressupost del Departament d’Agricultura, tres prio-
ritats molt importants que segurament les compartirem, que també se les haurien 
d’aplicar la resta de departaments, la resta d’administracions públiques, sigui de 
diputacions, sigui de consells comarcals, sigui del Ministeri d’Agricultura, sigui del 
Govern de l’Estat, sigui de la Unió Europea: la crisi de preus ha de ser la prioritat 
número u; lleis, les lleis, la normativa i les taxes que en aquests moments no ajuden 
precisament a fer agricultura, a fer fruita i, llavors, per últim, evidentment, ens cal 
una estratègia conjunta.

I per on aniria jo? I aquí jo llanço propostes, que crec que ens cal una estratègia 
conjunta a tots nivells. Jo crec que la solució no és fàcil. La solució crec que ha de ser 
complexa, a diferents nivells i depèn de moltes mesures que jo crec que s’han de po-
sar d’una manera organitzada, però també amb un objectiu comú, de garantir que els 
preus pugin, de garantir que els preus pugin, veure aviam com ens podem organitzar, 
com es pot ajudar a tots nivells.
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I per què dic que a tots nivells? Perquè abans també hem comentat, nosaltres hem 
demanat sempre a la consellera que reuneixi les entitats, que us reuneixi a vosaltres, 
els alcaldes, les entitats, les organitzacions i que es pacti una estratègia conjunta, 
amb accions concretes; no només les que depenen de la Generalitat, que també, de 
diners de la Generalitat, de mesures, de normatives o lleis que depenen de la Ge-
neralitat, sinó també d’aquelles mesures que depenguin dels aragonesos, perquè no 
té sentit fer una estratègia a Catalunya que sigui contradictòria amb Aragó, doncs, 
totes aquelles zones productores de fruita d’Espanya, de la resta de l’Estat i també 
d’Europa, d’intentar que hi hagi una estratègia conjunta.

I aquesta estratègia conjunta, evidentment, llavors portar-la, amb vosaltres tam-
bé –jo crec que això també dona la força de veure que aquí tenim un problema–, 
portar-la també davant del ministre d’Agricultura; també davant del president del 
Govern d’Espanya, perquè això és una lluita..., com dèiem, la Catalunya buida, 
l’«España vacía», la despoblació és un problema europeu. Per tant, jo crec que hem 
de fer estratègies compartides i el 44 per cent del pressupost de la Unió Europea és 
PAC. Per tant, aquesta PAC ha d’anar també orientada cap aquí.

I també aquest document, aquesta estratègia conjunta, aquest pacte nacional pels 
preus justos o de l’alimentació, diguem-ne com vulguem, també anar-lo a defensar 
davant de la PAC, davant de la Unió Europea i el comissari europeu. Jo crec que 
ens cal anar a picar a la porta, a buscar aliats per tal de que la fruita entri a dintre la 
PAC en el proper període o l’altre, però en algun moment; millorar els mecanismes 
de retirada a nivell europeu, incorporar les noves produccions, com he dit, com la 
fruita; defensar l’agricultor actiu. Quantes vegades ho hem dit? Doncs, home, potser 
ara, amb aquest cop de puny sobre la taula que heu fet vosaltres, que han fet també 
altres productors, de dir que així no podem seguir, que calen mesures i també que 
els diners de la PAC vagin a l’agricultor actiu...

Millora del control de les importacions d’aliments provinents i importats a Eu-
ropa. No pot ser que aquí cada cop hi hagin més restriccions per produir aliments  
i els aliments que venen de fora no portin el mateix control.

A nivell de Govern de l’Estat, jo ho he dit, ho ha dit a més a més el ministre, ho 
he dit avui abans aquí i crec que van en la bona línia. També cal revisar la Llei de la 
cadena alimentària, s’ha de posar en els contractes el cost de producció, quant cos-
ta produir el producte, la fruita, com d’altres productes. Sancions, quantes sancions 
s’estan posant per la venda sota preu de cost? Aplicar també la directiva europea 
que precisament quan Europa se n’adona i fa una directiva vol dir que fa dies que 
tenim problemes, que també ha fet una directiva per evitar les pràctiques comercials 
deslleials.

La revisió de les organitzacions interprofessionals. Necessitem també que s’asse-
guin. Dic moltes coses, eh? Millora de finançament, millora de traçabilitat. Jo dic 
que la gent no sap el que es posa a la boca i això no pot ser: etiquetatge, traçabilitat 
i hem de saber què produïm.

Assegurança agrària. Hi ha també diferents propostes per intentar millorar els 
diners que posa l’Estat, els diners que posa la Generalitat, perquè les assegurances 
agràries siguin més barates, i també estudiar la possibilitat, que se’n parla fa molt 
temps, d’una assegurança d’un mínim d’ingrés. I, evidentment, també de la mateixa 
conselleria d’Agricultura del Parlament, que abans dèiem: «És que clar, ens trobem 
que les mesures mediambientals proteccionistes i no favorables a l’agricultura sem-
pre passen al davant que aquell que s’està guanyant la vida al territori, aquell que 
gestiona el territori, i que quan ve una desgràcia com un temporal, com una riuada 
o com un incendi, llavors resulta que encara ens tornem més proteccionistes, quan 
precisament gran part de la culpa és no haver netejat lleres, quan part de la culpa són 
finques abandonades que no han servit de tallafocs o gran part de la culpa encara 
seran els pets de les vaques de les granges.»
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Aprofito per dir que em sembla escandalós que l’alcaldessa de Barcelona aconse-
lli, digui, que menjar carn no és saludable. Per tant, ho trobo un escàndol. La dieta 
mediterrània és menjar fruita, és menjar verdures i és menjar carn, també, i per això 
som un dels països del món on es viu, on l’esperança de vida és més alta, per tant... 
Com també marques de qualitat, com també consum a les escoles, com també con-
sum en aquest Parlament, com també intentar posar en valor els nostres productes. 

Què vull dir amb tot això? I perdoneu que m’allargo molt. Em semblen bé les 
mesures que heu dit, però jo crec...

El president

Deu segons.

Òscar Ordeig i Molist

Ja estic, deu segons. Jo crec que ens cal una estratègia conjunta definida, escrita, 
i pactar un dossier amb vosaltres al costat, al darrere o allà on sigui i anar-nos-en, 
si us plau, a explicar-lo a tots els territoris productors de fruita, davant del ministeri, 
a la Unió Europea, amb totes aquestes mesures que segur que, més o menys, hi es-
tem tots d’acord.

Sobretot, i Jordi, només una coseta. Em sembla que ho has dit tu: «Això està a 
les nostres mans.» Ja no va així, està a les mans de tots. Nosaltres intentarem em-
pènyer, aquí segurament que tots coincidim en la importància de la fruita, però ens 
costa molt que la societat en general i que els altres polítics a vegades del nostre pro-
pi color ho entenguin. Per tant, necessitem que vosaltres us mobilitzeu, que vosaltres 
empenyeu, però també que ens organitzem millor les demandes concretes i anar a 
cada Administració, que faci els deures, d’acord?

I moltes gràcies per la intervenció.

El president

Gràcies, diputat Ordeig. Ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula el diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, bona tarda, alcaldes, senyor Torres, senyor Vidal i totes 
les persones que ens acompanyeu. Agrair-vos la vostra presència avui i aquí i mos-
trar-vos el nostre suport per la seva causa.

Dir també, posar de manifest algunes reflexions, perquè hem tingut ocasió tam-
bé de parlar amb vostès per conèixer de primera mà la problemàtica. Clar, el veto 
rus entra el 2014, estem al 2020 i, per tant, s’arriba aquí, tot i que és cert que segu-
rament ja en repetides ocasions la problemàtica va arribar aquí al Parlament, però 
crec que amb la força que arriba avui és molt significativa, però, clar, s’hi arriba en 
un moment en què la crisi ja és molt extrema, cosa que denota també la incapacitat 
de donar respostes prèvies a aquesta situació, perquè segurament hauríem hagut de 
començar a donar respostes prèvies, que no vol dir que no se n’hagin intentat donar.

Posar de manifest també la problemàtica des del punt de vista de les diferents 
escales i enllaço una mica amb el que deia ara el diputat Ordeig, és a dir, què podem 
fer des d’aquí i què no podem fer. I nosaltres estem plenament d’acord amb regular 
els mercats perquè hi pugui haver un preu just agrari, cent per cent d’acord.

Ara no fa gaire acabem d’aprovar la ponència de la Llei vitivinícola. El nostre 
grup una de les coses en que ha intentat incidir és en com podem utilitzar instru-
ments legislatius per fer front a les problemàtiques de competència deslleial, etcète-
ra, i no ens n’hem sortit. És a dir, que la capacitat, les eines que tenim des d’aquest 
Parlament també són limitades, perquè s’ha decidit una aposta pel lliure mercat a ni-
vell europeu que ens limita sobirania a l’hora de poder actuar en determinats camps. 
Per tant, aquest és el marc regulador en el que ens movem. 

És veritat que el que entenem nosaltres que cal és dintre d’aquest marc regulador 
veure com aprofitem les eines que existeixen, per exemple, en lluita contra compe-
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tències deslleials o contra pràctiques abusives, i per tant això creiem que ho hem de 
continuar explorant.

Creiem, a més, que calen més recursos –també ho deien vostès– per a inspecció 
i per a sanció. Per tant, aquí cal posar-hi recursos, però en tot cas el que volia posar 
de manifest és com, tot i tenir competència en matèria d’agricultura la Generalitat de 
Catalunya, la realitat és que en algunes mesures ens trobem limitats i també que la 
realitat ens supera, i poso alguns altres exemples. 

Una de les mesures que segurament faria falta per fer front a la problemàtica que 
ens plantegeu és el pla d’arrencades, no? I, si no vaig errat, recentment, la Generali-
tat va impulsar un pla d’arrencades, que crec que eren per fer front a dos mil hectà-
rees, que per cert no sé si les han pagat o no les han pagat –era una de les coses que 
us volíem consultar, si s’ha fet efectiu el pagament o no–, però, en tot cas, dues mil 
hectàrees a Catalunya no tenen capacitat per donar resposta a la reducció d’oferta 
que faria falta per estabilitzar el mercat, si és que..., és a dir, el que caldria és fer-ho 
a nivell estatal i que fossin deu mil hectàrees a nivell estatal.

Per tant, bé, a Catalunya es fa un pla d’arrencades de dos mil hectàrees, que és 
insuficient, perquè caldria un pla de deu mil hectàrees al conjunt de l’Estat, perquè 
si no la incidència sobre el mercat no es produeix i, per tant, no aconseguim reduir 
l’oferta i no aconseguim apujar preus. Per tant, un altre exemple de la limitació a 
l’hora d’actuar. 

Algun altre exemple, la Llei de la cadena alimentària. Efectivament, cal imple-
mentar-la, i ja hi han instruments que nosaltres creiem que encara tenen molt re-
corregut. Ara, també és veritat que això no serveix quan s’exporta, i en el sector 
s’exporta. I per tant el que caldria segurament també és una llei de cadena alimen-
tària a nivell europeu.

Vol dir això que no es pot fer res? No, és a dir, efectivament, sí que cal fer tot això, 
però que cal ser conscients que hem d’actuar a diferents escales, que cal actuar a  
nivell de la Generalitat de Catalunya, però que cal actuar a nivell estatal i que cal 
actuar també a nivell europeu.

Nosaltres recolzem plenament que hi hagi pla d’arrencades per a tot l’Estat, que 
sigui pla de reconversió –aquesta és la nostra defensa–; defensem també, com he dit, 
mecanismes d’inspecció i sanció; defensem també que caldrien més recursos per a 
l’obertura de nous mercats, perquè aquest és un altre element; és a dir, segurament 
hem d’anar reconvertint i les hectàrees que avui tenim destinades a fruita dolça hau-
rien de passar a altres tipus de cultius i caldria obrir mercats, no?, també amb suport 
per veure com podrien funcionar, i això vol dir abocar-hi recursos.

Un altre element que no ha sortit i que volíem posar sobre la taula és tot el que té 
a veure amb la innovació. Vostès..., s’ha citat com l’augment del salari mínim inter-
professional fa augmentar els costos. Nosaltres creiem que s’han de tenir salaris dig-
nes i, per tant, defensem aquest augment de salaris mínims, que el que no vol dir és 
que no es puguin reduir costos, per altra banda, o sobretot que no s’hagin d’apujar 
preus, que és el que creiem. 

Però, en tot cas, per on creiem que també es podrien reduir costos de producció? 
Nosaltres entenem que la robotització pot ser una eina de futur a l’hora de reduir 
costos i per això cal innovació, per això cal també invertir-hi recursos. I aquí també, 
doncs, creiem que cal fer-hi una aposta.

I, per acabar, per no allargar-me més, i compartint, com ja hem dit en diverses 
ocasions, les intervencions anteriors i tota la reflexió sobre que calen mesures deci-
dides per fer front a la problemàtica de les desigualtats territorials, la problemàtica 
del despoblament, a la problemàtica del paper dels i les joves en el món rural, i per 
tant aquí cal una aposta decidida i transversal, de diferents departaments del Govern 
que posin en valor el sector primari perquè té aquest element, que ja s’ha dit també, 
de preservació del paisatge i de la biodiversitat, però que entenguin que el món ru-
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ral va molt més enllà d’això. I, per tant, en tot això plenament d’acord, el que cal és 
decisió i recursos per fer-hi front.

I acabo traslladant-los també algunes preguntes, passant una mica també la pilo-
ta a la seva part, diguéssim, sense voler, lògicament, treure’ns responsabilitat, per-
què efectivament hi ha una responsabilitat política important, però que com es deia 
abans també creiem que ha de ser compartida. Entenem que l’oportunitat de la cir-
cumscripció econòmica, doncs, pot ajudar a donar sortida a aquesta problemàtica i 
voldríem preguntar-los com està el tema i tot el que té a veure amb l’extensió de nor-
ma. I aleshores entenem que aquí sí que també seria una altra manera de fer passos 
endavant per poder avançar en aquesta direcció. 

Per part nostra res més. Agrair-los de nou la seva presència aquí i mostrar-los tot 
el nostre recolzament i el nostre compromís, doncs, per intentar continuar treballant 
per fer front a aquesta situació, que el país no se la mereix i que reflecteix una mica 
també quin és el model de país que volem, que aquest és el debat per nosaltres de 
fons.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Parés. Ara, pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la 
senyora Irene Fornós. Endavant.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Bona tarda i ben retornats al Parlament de Catalunya, saludar 
en especial els que han fet les intervencions que hi ha hagut a la Mesa: el senyor Ma-
nel Esquerda, el senyor Francesc Torres, d’Afrucat, i també voldria fer un reconei-
xement especial segurament al més jove d’esta Mesa, sense que ningú s’ho prengui 
malament, que s’ha presentat com a pagès, però que jo crec que, a més a més, ho has 
dit, però també segurament una mica una espècie en perill d’extinció. 

I dic això perquè segurament molta gent mos hem reflectit en tu. Som conscients 
de com està la pagesia al nostre país i possiblement moltes persones, inclús en este 
cas jo mateixa és per este motiu que també vaig apostar per formar part de la Co-
missió d’Agricultura aquí al Parlament de Catalunya. 

Jo crec que les compareixences d’avui han sigut molt clares. Crec que, a més 
a més, heu vingut acompanyats per un sector molt representatiu d’alcaldes, també 
d’altres membres que estan a les diferents institucions i administracions, com és el 
subdelegat del Govern a Lleida i també de diferents diputats a la Diputació de Llei-
da, també al Consell Comarcal.

Aquí som diputats. També agraïxo que el senyor Carmel Mòdol s’hagi quedat 
durant la vostra intervenció i hagi escoltat les vostres peticions, perquè en definitiva 
crec que també, com s’ha anat una mica relatant també per la intervenció dels altres 
companys dels grups parlamentaris, és un problema que és de tots. Nosaltres els 
polítics estem aquí per intentar donar solucions, no per crear problemes. Crec que 
avui tampoc no toca entrar en crispacions, no?, i entrar en retrets de qui ha fet més o 
qui no ha fet, sinó en mirar com trobem una solució al problema que tenim davant. 
I crec que este reflex d’esta unió que heu presentat aquí, també les diferents admi-
nistracions polítiques, perquè són necessàries, perquè també ho ha dit el diputat 
Parés, lo Parlament de Catalunya també tenim certes limitacions... Aquí s’ha parlat 
de moltíssimes coses que no totes, malauradament, estan a les nostres mans. Moltes 
batalles que hi han aquí..., no totes les podem batallar com si fóssim un país i anar 
directament a parlar nosaltres a Europa. 

I en tot cas, també, no?, ser coneixedors i ser conscients de que hi ha moltíssimes 
coses que també, en este cas, s’hauran de batallar a Madrid i també demanar la im-
plicació al Ministeri d’Agricultura.

Des del Grup Republicà ja ho vam manifestar, i suposo que la resta grups així 
també ho faran, traslladar esta problemàtica d’una part del sector de la pagesia, en 



DSPC-C 437
4 de febrer de 2020

 Sessió 12 de la CARPA 60

este cas de la fruita dolça del nostre país, als nostres companys que també tenim tre-
ballant a Madrid perquè entre tots miréssim de trobar-hi una solució.

Som conscients, crec jo tots, tots els que estem en esta comissió del problema 
que està patint la pagesia en general i el món rural. L’altre dia que vau vindre ja ho 
vam compartir. Però crec que també és bo que sapiguem que l’aposta és lluitar-ho i 
batallar-ho. Potser arribem una mica tard, potser no s’ha fet darrerament, estos anys 
endarrere, les polítiques que tocaven, no?, dins del sector agrari i també dins del 
món rural, però crec que en estos moments sí que és un repte que tenim. 

Heu demanat algunes ajudes, que voleu visibilitzar-vos. Nosaltres intentem con-
tínuament que es façan estes visualitzacions i potser sembla poc, però sabeu que des 
del departament també s’han impulsat algunes campanyes, inclús per humanitzar, 
les diferents persones que treballen dins del sector primari, però això tampoc no és 
prou i fa falta, evidentment, que s’impliquin tots els departaments.

L’altre dia també ho vau comentar, algun dels que us acompanyaven comenta-
ven potser la importància també de fer pedagogia, de que també les escoles en este 
cas, los diferents departaments que s’han d’implicar, també conscienciïn a la gent 
de lo saludable que és menjar fruita, sinó que, a més a més, és un aliment que tenim 
aquí al país, i que si volem aconseguir també està sobirania alimentària, també cal 
apostar-hi.

Jo l’altre dia vaig prendre nota de moltes coses que mos vau comentar. També 
vaig recollir lo manifest que mos vau entregar, amb algunes de les peticions o solu-
cions que pensàveu que podrien ser. Algunes d’elles les compartim al cent per cent; 
altres també les hem traslladat al departament, tot i que també sabem que algunes, 
doncs, bé, s’hauran de treballar una mica més per a buscar si es poden tirar enda-
vant.

I en tot cas també, sí que lo que vam fer, i crec que també correspon que ho 
comenti aquí... Alguns abans ja estàveu en esta comissió, que hi ha estat també la 
consellera d’Agricultura. També vau traslladar esta voluntat i que volíeu que el de-
partament fes una reunió amb vosaltres. La consellera ja ha anunciat que té data per 
a rebre-us a tots vosaltres. I crec que, bé, que segurament serà molt més profitosa, 
no?, ja que, a més a més, allí també hi haurà el departament, hi hauran los diferents 
tècnics, per poder trobar moltíssimes solucions, ja que a mi em consta que és volun-
tat també del departament i que, a més a més, també som conscients que en aquelles 
coses en que ha pogut incidir, com ha sigut lo tema dels plans de l’arrencada, s’ha 
intentat estar al costat del sector. 

I des d’aquí, almenys los que estem aquí de representants del Grup Republicà, 
ara som poquets, avui ja sabeu que estem en compareixences de pressupostos i anem 
tots una mica complicats de poder assistir a totes les compareixences... I aprofito 
també, ja que ho he dit, per disculpar la diputada, la Montserrat Fornells, que també 
és de la vostra zona, qui també tenia un interès especial en poder avui estar aquí, 
però està a una altra comissió de pressupostos. 

Dit això, el que comentava, des del Grup Republicà tot el nostre suport. Mirarem 
de traslladar-ho a totes aquelles administracions, si cal a Europa també ho farem 
arribar a través dels nostres eurodiputats, per mirar de treballar tots en una matei-
xa línia i de mirar de buscar una solució, no només al tema que afecta ara concre-
tament del sector de la fruita dolça, sinó tot el sector en general, que sabem que és 
complex i delicat.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té 
la diputada Imma Gallardo. Endavant.



DSPC-C 437
4 de febrer de 2020

 Sessió 12 de la CARPA 61 

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Doncs m’afegeixo una mica a tots els comentaris que han fet 
els meus companys. Parlar l’última a vegades ja té aquestes coses, no?, que, tot i que 
ara faré una mica de repàs de coses que m’he anat apuntant... En tot cas, alcaldes, 
productors, Afrucat, organitzacions agràries, Federació de Cooperatives, membres 
de la diputació, del consell comarcal..., és a dir, la unitat és clara i quan és tan clara 
vol dir que els problemes són compartits i que l’objectiu és comú.

M’ha fet també gràcia, que tampoc acostuma a passar, malauradament, aquí al 
Parlament, que és que aquesta sol·licitud de compareixença la vam votar tots els 
grups parlamentaris. I això també té mèrit. És a dir, que tothom crec que una mica 
ens hem fet capaços de que realment era important que vinguéssiu i que ens ho ex-
pliquéssiu una mica amb aquest to una mica doncs més pujat.

Alguns comentaris a les intervencions. Senyor Francesc Torres, molt aclaridores 
les gràfiques. Crec que les mesures han de sortir. És a dir, tant si la sensibilització, la 
promoció, però potser també les arrencades..., per tant, és a dir, crec que la diagnosi 
està feta però falten eines per tot arreu, no? Llavors, crec que aquestes taules estra-
tègiques o aquest pla estratègic és bàsic per mirar de trobar, doncs, i aportar totes 
aquestes dades per trobar aquestes solucions.

L’exposició del Jordi Vidal, doncs, d’alguna manera sotraga, no? Jo vinc d’un al-
tre territori, vinc de muntanya, allà potser hi han coses diferents, però en el fons una 
mica és el mateix, una mica aquest sentiment d’impotència quan veus que l’esforç 
i que la feina no és recompensada. Per tant, aquí tenim molts deures tots plegats, 
tot i que ja s’ha dit, els meus companys gairebé ho han dit tot, eh? És a dir, hi han 
competències que són estatals, competències que són del Govern, i aquí potser hem 
de posar-nos-hi més tots plegats, competències que són d’Europa... He pres nota 
d’aquestes mesures, no? Crèdits tous, aquest control d’exportacions... És a dir, hi ha 
recorregut i hi ha feina.

Però potser el que jo valoro més és aquesta unitat, no?, i que d’alguna manera 
això fa que la posició del problema surti diferent. Fa una estona, també ho deien els 
meus companys, hem tingut la compareixença de la consellera pel tema dels pressu-
postos. Tots l’hem reconegut insuficient, però és el punt de partida que tenim ara. 
Per tant tampoc treu a pit lamentar-se gaire. 

En tot cas, i ara aquí ja passo també una mica al comentari de l’alcalde, no? Com 
sempre, i a més amb aquestes poblacions que s’està tan proper amb les problemà-
tiques i amb els veïns, hi coincidim plenament. Perquè en el fons aquí una mica el 
debat és quin model de país volem, com una mica equilibrarem tot això. 

Coincidim, doncs, amb el diagnòstic, l’equilibri territorial en perill. Si les explo-
tacions agrícoles familiars entren en perill, hi ha moltes més coses que es desenca-
denen, aquest relleu generacional, per als joves, per a fins i tot gent d’altres territoris, 
com jo mateixa, que acabes fent vida en un altre lloc perquè et sembla que viuràs 
diferent, no?, i que tindràs altres possibilitats. 

Aquí crec que els consumidors són una peça clau. Crec que s’hi ha de buscar 
aquesta complicitat. De tots els actors segur, eh?, però aquí els consumidors crec 
que són... Perquè el producte agroalimentari de casa nostra és de molta qualitat. Re-
conèixer aquesta cura del paisatge i el medi ambient. I, bé, doncs, això compartim 
aquestes reflexions. Cal que continueu junts. Ens teniu al vostre costat. 

Jo volia fer una pregunta, així una mica deixar-la més a nivell en general, i és 
com penseu encarar una mica aquestes properes actuacions sense perdre aquesta 
força de la unitat, que crec que us dona tant de... Ara no em surt la paraula, però... 
(L’oradora riu.) Tanta legitimitat, no?, o com... I disposeu... 

Ah! Crec que, de la mateixa manera que vam consensuar que aquesta sol·licitud 
de compareixença fos entre tots els grups, potser es podria treballar i promoure una 
proposta de resolució per aprovar-la entre tots els grups que s’hi vulguin afegir. Es 
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podria treballar, i sí que no tenim potser moltes eines, però potser aquesta en podria 
ser alguna que podria donar una mica més d’impuls.

Per tant, doncs, disposeu i moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada, diputats. Bé, hi ha hagut preguntes directes i també hi ha ha-
gut reflexions en veu alta. Si de cas el que faríem seria una intervenció de tanca-
ment, us podeu partir els tres la intervenció, i si no hi ha cap al·lusió directa, doncs, 
seria ja també de tancament d’aquesta compareixença, d’acord? Us podeu adminis-
trar una miqueta el temps que teniu.

L’alcalde d’Alcarràs

D’acord. Bé, en principi molt agraïts i compartim tots plegats que sí, creiem que 
la inquietud i el que ens ha portat aquí ho compartim tots, unànimement. Això és 
important, no? Per un parlament és important. (Veus de fons.) Sí, i si em deixo algu-
na cosa... Ens repartim el temps i...

Dit això, que estem molt satisfets de que tots compartim i podem anar units 
i compartir-ho amb les organitzacions agràries sindicals, hem d’intentar trobar... 
Al final de la meua exposició deia que hem de buscar un pla estratègic. Se’n parla 
molt dels plans estratègics, no? Però lo que necessita aquest pla estratègic és partida 
pressupostària. Estem amb els pressupostos, no sé si ja no hi haurà marge de mani-
obra, però sempre queda alguna part que no es pot executar. I aquí la necessitat és 
urgent. 

Aquest pla estratègic..., el primer ja no val ni diners, que seria, amb aquesta uni-
tat que hem aconseguit asseure’ns, muntar una taula de diàleg i treballar aquestes 
petites mesures, que algunes no valen diners, que algunes poden començar per la 
campanya de sensibilització per a sensibilitzar el consumidor. O sigui, aquí fa falta 
aquest treball, que crec que hi ha molt capital humà implicat en desenvolupar-lo, en 
esforçar-se, que no ens val diners. Però, clar, també fa falta una partida pressupostà-
ria, però no grans partides, que ara ho lligaré amb un altra, que així ja contestarem 
també a Podemos, no? En Comú Podemos o els comuns. (L’orador riu.)

Heu parlat de la circumscripció econòmica i el tema de l’extensió de norma. 
Aquest és un tema molt, molt delicat a les nostres terres. Per què estem d’acord 
en que hi hagi un sistema d’interprofessional, que treballi la promoció, que treba-
lli l’I+D, que treballi la innovació, perquè al final aquests fons que anirien a través 
d’aquesta extensió de norma, a raó de que s’ha parlat de 50 euros per hectàrea, se-
rien per a això. Hi estem molt d’acord. Però és que estem parlant només de fer-ho 
aquí a Catalunya –estem parlant només de fer-ho aquí a Catalunya. Parlem amb el 
ministerio, parlem amb el ministerio a Madrid i implantem-ho a tot el país.

I en un moment tocat, com està el territori, queda clar que no pot suportar una 
altra mena de taxa o impost. Sí que és per al seu desenvolupament i per a promocio-
nar el seu producte i tot el que calgui, però creiem que es podria, amb aquesta taula 
de diàleg, buscar un encaix, una espècie de taula on se treballi aquest pla estratègic 
i amb aquesta interprofessional, però no a nivell català, a nivell del país. 

Les institucions catalanes han d’ajudar a intentar aglutinar que sigui a nivell del 
país. Perquè no té massa sentit que els nostres pagesos apliquem aquesta circums-
cripció econòmica i paguin 50 euros per hectàrea, que aquesta promoció i aquest 
I+D servirà per a tot el territori espanyol, i només ho pagaran els pagesos d’aquí, de 
Catalunya. No acaba d’estar encaixat i falta... Bé, a la mostra està que està en l’aire. 
Tu podràs estendre’t més, el representant d’Afrucat ens ho pot explicar una mica. 
Està en l’aire, que no se sap ni com aplicar, perquè, clar, arriba en un moment que el 
sector està molt castigat per a tenir que afrontar una altra despesa.

Aleshores, el més important: un pla estratègic, amb una partida pressupostària, 
per començar a executar aquesta circumscripció econòmica o alguna eina que se li 
assembli, com aquesta interprofessional a nivell de l’estat. És que és la clau. 
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I aprofitar aquest capital humà que tenim, que hi ha molts joves pagesos, hi ha tot 
el capital humà de les organitzacions agràries sindicals i patronals, per dir-ho d’al-
guna manera, com Afrucat o Federació de Cooperatives, que fiquen esforços amb 
aquest capital humà per buscar solucions. Perquè és que el futur de les cooperatives 
està en perill, és que les mateixes cooperatives són una estructura centenària. Està 
en perill. Si baixen aquestes produccions, l’estructura que han creat al llarg dels 
anys, de personal, de manteniment de les seues instal·lacions, si no tenen els quilos 
de fruita que han arribat a tenir i que han acabat creixent per a tenir-los, és que per-
dran diners. És que és un encaix tan difícil que fa falta que aquesta taula de diàleg 
que estigui... 

Bé, ens fiquem a les vostres mans perquè creiem que a Lleida, a través del depar-
tament, la podem tirar endavant i seria l’instrument per a poder no deixar aquesta 
unitat i que en el dia a dia puguem trobar aquestes eines per sortir d’aquesta crisi. 

El president

Gràcies, Manel. Alguna intervenció? Francesc? Amb brevetat, si us plau.

Francesc Torres i Rosell

Sí, gràcies. Em deixaré lo «pastel» de la circumscripció per al final. (L’orador riu.)  
Només volia comentar diferents..., dos o tres punts que s’han parlat. 

Els plans d’arrencada. Los plans d’arrencada encara no s’han cobrat. Això per 
començar, no s’han cobrat. Sí que està clar que els plans d’arrencada venien d’un 
2018, d’un 2019, d’acord? Hi ha parcel·les que es van ficar per arrencar ara, d’acord? 
O sigui, aquestes és normal que no s’hagin cobrat, però les que es van arrencar l’hi-
vern passat haurien d’estar cobrades. No sé si són moltes o són poques. Potser no 
han afectat prou encara..., el pla d’arrencada no ha afectat prou a la campanya 2019 
perquè també contempla arrencar l’hivern del 2019, què és aquest, o sigui, que la 
producció que hi va haver aquest estiu passat aquestes parcel·les encara estaven pro-
ductives, no? Això per un costat.

Després també s’han comentat els ajuts a la PAC. Sí, si tinguéssem ajuts de PAC, 
els fruiters, com tenen en altres zones, que tenen, a l’olivera, en alguna zona del país 
1.400 euros per hectàrea, avui no estaríem aquí, eh?, perquè amb 1.400 euros per 
hectàrea podríem ficar aquests diners a les liquidacions i a les extensions de norma, 
d’acord?, perquè en tindríem prou. 

Què més? Una altra cosa que volia comentar abans d’això és que tots los que 
han vingut a la comissió aquesta que han vingut de Lleida, la majoria són pagesos, 
perquè lo president de la federació, que no ha vingut en esta comissió però que és 
aquí, també és pagès; la meitat dels alcaldes són pagesos; los sindicats també són 
pagesos. Vull dir que tots, tots som pagesos, uns siguin de fruita, els altres seran 
de porcí, seran grangers, seran de l’oliva, del sector que siga, però la majoria..., tots 
som pagesos.

Després comentar això de la circumscripció econòmica. Bé, la circumscripció 
econòmica es va aprovar ja farà tres anys. Una circumscripció econòmica és un nu-
cli, en aquest cas és Catalunya, i la gent que ho demana, que és Afrucat, pot demos-
trar una representativitat major del 65 per cent, d’acord? Se donava el cas. Siga pels 
motius que siga, aquesta circumscripció econòmica es va aprovar, però les extensi-
ons de norma avui encara no estan aprovades. Hem anat passant de la conselleria a 
Afrucat, ara falta això, ara falta allò... En aquest moment estem a punt de tancar-ho 
i es tancarà, i serà una eina que agradarà més o agradarà menys.

Lo tema dels cinquanta euros veurem com el gestionem. Potser s’hauran d’anar a 
buscar els diners en un altre lloc, no ho sé. Penso que a part dels cinquanta euros..., 
només s’ha focalitzat en els cinquanta euros i hi ha d’altres coses. Hi ha un moni-
toreig, hi ha diferents estris a les extensions de norma aprovades, o que es pretenen 
aprovar, que poden anar molt bé i no és un tema econòmic, no cal aportar els diners.
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Lo problema mos vindrà que si aprovem aquestes extensions de norma sense 
pagar una quantitat..., vam ficar cinquanta perquè mos sembla que dos-cents entre 
massa, i trenta és molt poc. Estem parlant de 2 milions d’euros, vull dir que tampoc 
no és tanta quantitat, no? Algú ho ha de gestionar això, i gestionar una norma, siga 
la que siga, siga de..., doncs, no ho sé, que per davall d’uns brics de sucre no es pot 
collir, siga l’extensió que siga, val uns diners. Val uns diners, vull dir... Qui ho ges-
tionarà això? Com se pagarà? 

Si l’Administració, que és la que ho ha d’aprovar o vol fer ella, no n’hi haurà cap 
de problema, l’Administració o el departament, però si s’acaben aprovant alguna 
cosa haurem de fer.

Lo que també tinc clar –i n’hem parlat moltes vegades en aquest petit consell que te-
nim, sobretot amb los sindicats, que no hi estan massa d’acord– és que lo dia que s’apro-
vi los hi ficaré damunt de la taula i a veure com ho gestionem, d’acord?

Res més.

El president

Jordi, si vols intervindre...

Jordi Jaume Vidal i Florensa

Sí; no, seré curt. Jo primer..., ens hem d’autoculpar el sector perquè aquí hem si-
gut molts, amb moltes sensibilitats diferents, i realment crear una unió amb aquests 
sectors és molt complicat. Tenim molts models productius diferents i això és el que 
ens ha fet sempre anar a remolc i agafar els problemes un cop ja estan crescuts.

Tema de com afrontarem les següents accions? Res més que reunions i buscar 
consensos, que és el que estem treballant actualment, i ens matxaquem i, vulgar-
ment, si convé ens abaixem una mica tots els pantalons i tirem endavant. (Rialles.)

Actualment, abaixar costos? És el que diem, home, amb els recursos actuals 
abaixar els costos ja no és..., no els podem abaixar més o aquí o agafem un látigo 
amb la gent i som uns esclavistes, la qual cosa crec que no ens interessa. Com ha dit 
en Manel, crec que ens interessa més apujar el preu que guanya la gent, ara, l’hem 
de poder assumir.

Tema robotització. Seria interessant, però aquí darrere hi falta una fortuna en in-
vestigació, i aquesta fortuna no sé qui l’ha de ficar damunt la taula.

Això, costos. M’agradaria fer un comentari. He observat que aquí al Parlament 
tenim oli de més de mil quilòmetres de distància. Fent un oli collonut aquí a terres 
de Maials, Arbeca o així, vull dir, és una mica curiós que la casa de tots, la casa de 
Catalunya, anem a buscar el producte de fora. 

I fer un incís en el tema de la publicitat, el tema de la fruita. Vaig observant que 
últimament s’està potenciant molt el veganisme, la gent vegetariana. L’excusa és 
perquè la carn és un productor de CO2 i tenim tota aquesta gent que està intentant 
consumir més fruita i més verdura, però l’està consumint de l’altra punta de món, 
cosa que genera molt més CO2 segurament que un bistec de vedella, i la ignorància, 
tu, fa que la gent ho vegi de collons. (Aplaudiments.) I això no costaria un duro de 
conscienciar una mica la població, que estem comprant alvocats a Sud-Amèrica i tu, 
i els préssecs aquí igual es moren de riure i els hem d’anar a portar a l’altra punta 
del món nosaltres. I res més. Crec que no em deixo res. 

Moltes gràcies.

El president

Bé doncs, moltes gràcies al Francesc Torres, president d’Afrucat; al Jordi Vidal, 
president de la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça; també al Manel Ezquerra, 
alcalde d’Alcarràs i representant també institucional de tot aquest grup.

També tornar a agrair... (Veus de fons.) Sí, podem, podem. Ara ho diré, estava en 
carrerilla..., estava fent tota la dallò. Bé, lo que anava a dir, eh? Gràcies també, evi-
dentment, a tots el representants institucionals de les diferents institucions que ens 
acompanyeu, alcaldes, companys.
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I bàsicament això, res, d’agraïment per la celeritat. Nosaltres intentem donar res-
posta a allò que podem. Els terminis són molt pautats. Us hem canviat de dia; no 
va poder ser el 28, ha sigut avui, ha sigut l’única comissió del Parlament que hem 
doblat, que hem fet pressupostos i hem fet Comissió d’Agricultura, perquè no po-
díem allargar-ho a la propera setmana, perquè també hi haurà Ple i ens n’haguéssim 
anat... És a dir, hem intentat també amotllar-nos.

Un agraïment especial també al gestor de la comissió i també al lletrat, perquè 
trobar una sala en el dia d’avui per a tanta gent no ha sigut fàcil. Ho hem aconseguit 
i, per tant, diguem-ne que si vosaltres sou capaços de posar-vos d’acord per acon-
seguir el vostre objectiu, per nosaltres no pot ser que no hi puguem donar forma a 
nivell del Parlament de Catalunya.

Per tant, gràcies a vosaltres. Intentarem, doncs, vehicular aquesta proposta de re-
solució conjunta, perquè també tinguem un document parlamentari per poder-ho fer. 
I com han demanat també, si teniu a bé que quedi il·lustrada també aquesta compa-
reixença, doncs, podem anar a fora també per poder-ne fer el recull gràfic. 

(Veus de fons.) Digueu-me. Doncs, ens ho feu arribar i ho passarem també al 
gestor de la comissió perquè ho puguem fer arribar a tots els diputats de la mateixa 
comissió.

Moltíssimes gràcies i aixequem la sessió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i vuit minuts.
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