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Sessió 14 de la CARPA
La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA), tinguda per videoconferència, s’obre a les deu del matí i un minut. Presideix Marc Solsona i
Aixalà, acompanyat de la vicepresidenta, 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 Francisco Javier Domínguez Serrano, pel G. P. de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló i Montserrat Macià i Gou, pel G. P. de Junts per Catalunya;
Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; 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 Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.
Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Teresa Jordà i Roura.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb
la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre les mesures adoptades
pel departament per a fer front a la Covid-19 (tram. 355-00130/12). Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sessió informativa.
2. Preguntes al Govern a respondre oralment en comissió:
2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’ajut
adoptades per a minimitzar l’impacte de la Covid-19 en el sector agrícola i ramader (tram.
311-01645/12). Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Substanciació.
2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a
afrontar la crisi en l’àmbit de la pagesia i la transició cap a la sobirania alimentària (tram.
311-01646/12). Carles Riera Albert, de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Substanciació.
2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució alimentària (tram. 311-01641/12). Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem. Substanciació.
2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya de recollida de la fruita (tram. 311-01642/12). Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a
garantir la mà d’obra necessària a les explotacions agràries durant les campanyes de recollida de la fruita i les hortalisses (tram. 311-01643/12). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors agroalimentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a donar-los
suport (tram. 311-01644/12). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar. Substanciació.
2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l’activitat i la continuïtat del sector pesquer (tram. 311-01635/12). Anna
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions liderades per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19 (tram.
311-01636/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya agrària
d’enguany (tram. 311-01637/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà.
Substanciació.
2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi
de la Covid-19 en els ajuts previstos per als incendis del 2019, els aiguats de l’octubre del
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2019 a la Conca de Barberà i el temporal Gloria (tram. 311-01638/12). Eduard Pujol i Bonell,
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de contingència per a garantir les mesures sanitàries i laborals dels temporers del sector agroalimentari
(tram. 311-01639/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Substanciació.
2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com la crisi
de la Covid-19 ha afectat el funcionament de les llotges i com s’han organitzat les confraries (tram. 311-01640/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar el despoblament rural (tram. 311-01632/12). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar que la
pandèmia del coronavirus no afecti les explotacions del sector primari no alimentari (tram.
311-01633/12). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modificació del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació arran
de la crisi de la Covid-19 (tram. 311-01634/12). Francisco Javier Domínguez Serrano, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

El president

Bon dia a tothom i benvinguts a aquesta comissió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es celebra avui, dia 17 d’abril, a les deu del
matí, per videoconferència, per donar compte de les mesures adoptades pel departament per fer front a la crisi de la Covid-19.
Primer que tot, saludar l’honorable consellera Teresa Jordà, que ens acompanya,
també les diputades i diputats portaveus d’aquesta comissió i també tota la gent que
ens està seguint pel Canal Parlament.
Abans d’iniciar la sessió, unes breus paraules, en nom, entenc, de tota la comissió, de tot el suport a les persones contagiades, desitjant-los a totes una propera
recuperació, i també, evidentment, donar el condol a les persones que han perdut alguna persona estimada. I també en aquesta comissió, donat que el sector agrari està
catalogat i és un sector essencial, no només estratègic, sinó també essencial, també un immens agraïment i suport a tothom qui vetlla per la ciutadania, perquè ens
puguin continuar alimentant, perquè estiguem segurs, perquè ens puguin cuidar, al
final, a les persones que estan treballant cada dia per intentar superar de la millor
manera possible aquesta crisi de la Covid-19.

Sessió informativa amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació sobre les mesures adoptades pel departament per a fer front
a la Covid-19
355-00130/12

Per tant, sense més preàmbuls, doncs, donaria la paraula a l’honorable consellera
Teresa Jordà, que per un temps màxim d’una hora exposarà les mesures del seu departament adoptades per fer front a la Covid-19. Endavant, consellera.
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La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Teresa
Jordà i Roura)

Moltíssimes gràcies, president. Molt bon dia a totes i a tots, portaveus dels diferents grups parlamentaris que avui ens acompanyeu. Una salutació, òbviament,
també i un agraïment a tot el personal d’aquesta casa que fa possible aquesta compareixença, al lletrat Miquel Palomares, que també ens acompanya, al gestor i a tots
els tècnics que avui feu possible aquesta connexió. Diputades, diputats, molt bon dia
a totes i a tots.
M’agradaria començar aquesta intervenció sobre l’acció del Govern en matèria
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la crisi de la Covid, com no
pot ser d’altra manera, amb un agraïment. Vull agrair als grups parlamentaris la comunicació i la predisposició d’aquests dies per superar conjuntament aquesta crisi.
També voldria expressar, com no pot ser d’altra manera, el meu condol a les persones que han perdut familiars, que han perdut amics i desitjar també als afectats
una ràpida recuperació. Molts ànims a tothom. I un agraïment, també un agraïment
immens a tot el personal assistencial, al personal sanitari i als cossos de seguretat,
però no només, també a tots els treballadors i les treballadores essencials, com ens
recordava el president de la comissió.
I és aquí on voldria fer un incís i aturar-me un moment, perquè crec que és una
qüestió d’extrema responsabilitat, si m’ho permeten, fer extensiu aquest agraïment
majúscul als herois i heroïnes, també, que aquests dies tan difícils han continuat i
continuen treballant per garantir una alimentació sana, segura i de qualitat al conjunt de la ciutadania del nostre país. Avui, de fet, podem alimentar-nos gràcies a
l’esforç de totes les persones que treballen al llarg de la cadena alimentària, des dels
pagesos, les pageses, els ramaders, les ramaderes, els pescadors, les pescadores, fins
a les cooperatives, la indústria agroalimentària o la distribució.
Gràcies també a l’esforç de botiguers, botigueres. Gràcies també a l’esforç de
caixers, caixeres de botigues, de supermercats, als reposadors o les reposadores de
lineals, al personal de neteja, perquè no podem oblidar ni un segon o no hauríem
d’oblidar ni un segon que elles i ells treballen també per nosaltres, i per tant els hem de
reivindicar aquests dies i ho hem de fer, si m’ho permeteu, més que mai. És moment,
doncs, de cuidar la nostra pagesia i també, deixeu-m’ho dir, de comprar producte
de proximitat.
Com tantes vegades hem sentit, davant d’una crisi hem de saber reconèixer l’oportunitat, i crec, i permeteu-me també des de la més absoluta modèstia, defugint de
qualsevol frivolitat, en el moment d’emergència que vivim, avui podem parlar-ne,
de la riquesa i el valor que representa tenir un país agroalimentari de primer ordre
com el que tenim. Tindrem temps de valorar tot el que en podem aprendre, no?, com
a societat, d’aquesta crisi tan greu. Però hi ha una cosa clara: hem de retornar a la
nostra pagesia tot el que aquests dies també està fent i ha fet per a nosaltres.
Diputades i diputats, la meva intervenció, doncs, girarà entorn de tres grans
idees, de tres grans blocs. En primer lloc, els explicaré tota la feina feta des del Departament d’Agricultura en els diferents àmbits i nivells per fer front a l’immediat, a
la immediatesa. Com, des del minut zero, ens hem centrat en evitar que es produís
el que no podia produir-se, que era justament el trencament al llarg de la cadena alimentària. Per tant, com hem garantit el seu ple funcionament. En segon lloc, la feina
que hem fet i farem de cara a les properes setmanes, tot allò relatiu a la campanya
agrària que començarà, com bé sabeu, en els propers dies. En tercer lloc, m’agradaria acabar i apuntar breument les propostes de reconstrucció a les que haurem de fer
front un cop la situació remeti a nivell sanitari.
Un cop exposada aquesta nota prèvia, doncs, president, comencem si li sembla.
Com fer front a l’immediat? Què hem fet per fer front a l’immediat? Per nosaltres
era importantíssim, vital, com bé sabeu, garantir el manteniment de l’activitat del
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sector primari i alhora també de la indústria alimentària, que no es trenqués en cap
moment aquesta cadena.
Per garantir, doncs, aquest manteniment de l’activitat del sector primari i de la
indústria alimentària, evidentment, hem de fer referència també, com no pot ser
d’altra manera, a la mobilitat, a la mobilitat dels treballadors de la cadena agroalimentària com a part dels serveis bàsics i essencials i, òbviament, també a les tasques
dels treballadors, si m’ho permeten, d’aquest departament per mantenir l’activitat de
la cadena agroalimentària.
Saben i coneixen el Reial decret 463/2020, del dia 14 de març, pel qual es
va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació provocada per l’alerta sanitària del coronavirus. Va limitar, aquest decret, la llibertat de circulació de les persones i va fixar les condicions en què s’han de fer els desplaçaments o s’havien de fer
els desplaçaments al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o
empresarial.
Val a dir que des del primer moment els treballadors relacionats amb la producció, transformació i subministrament d’aliments van ser considerats serveis bàsics. Això vol dir serveis essencials. És per això que des del departament vàrem
elaborar un document, un document que el vàrem anomenar «Recomanacions als
operadors dels productes essencials de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la
pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació
durant l’estat d’alarma». I ho vàrem fer per tal de donar les instruccions, que fossin
clares, que fossin unes instruccions diàfanes també, adaptades a les característiques
pròpies del sector agroalimentari del país.
Per coordinar l’acompliment d’aquestes recomanacions i per resoldre dubtes i
qüestions relacionades amb el desplaçament dels agricultors, agricultores, ramaders,
ramaderes i els seus treballadors i treballadores a les finques i les explotacions sàpiguen que s’està en contacte permanent amb la Direcció General de Protecció Civil
del Departament d’Interior.
I els posaré un exemple, eh?, un exemple molt paradigmàtic. Per exemple, aconseguir consens a vegades no és fàcil, justament per la situació, no?, consens amb els
cossos i forces de seguretat de la instrucció en relació amb el desplaçament d’alguns
professionals, com, per exemple, el que els deia, els professionals dels vivers de flor
i planta ornamental i de planta hortícola, que no són considerats serveis essencials,
però que sí que formen part, eh? –són el que n’anomenem «la vitamina verda»–, formen part d’aquest departament. I que vam aconseguir que se’ls permetés continuar
amb les tasques bàsiques a les seves explotacions per evitar, evidentment, la mort de
planters i la mort de plantes, no?
En aquesta tasca interpretativa val a dir també i posar en relleu i en valor que ha
estat cabdal el qüestionari de preguntes freqüents que s’elabora i s’actualitza periòdicament per part del Comitè Tècnic del Procicat, a qui també vull agrair la feina.
Pel que fa als serveis essencials del departament, des del començament d’aquesta
emergència sanitària aquest departament ha intentat mantenir els serveis mínims,
òbviament per garantir la seguretat alimentària, però també, importantíssim, la sanitat vegetal i la sanitat animal i, de retruc, la salut pública. I, en conseqüència, garantir el màxim d’operatives possibles a la producció d’aliments i al seu proveïment.
El pla de contingència del departament, del dia 13 de març de 2020, va concretar el tancament del 97 per cent dels centres i de les instal·lacions del departament,
sense comptabilitzar les àrees bàsiques i el centre de comandament del Cos dels
Agents Rurals. Així doncs, estan tancats els centres, les oficines comarcals, les escoles agràries i els serveis al públic del departament arreu del país, excepte la seu
dels serveis centrals del departament a Barcelona, amb una presència mínima de
personal, entre cinc i deu persones; també tenim oberts els laboratoris; tenim obertes les granges de les escoles agràries, i les piscifactories.

6

DSPC-C 478
17 d’abril de 2020

Sessió 14 de la CARPA

Després, si volen o ho considereu necessari, al torn de rèplica us puc donar més
dades concretes, però la idea que us volem transmetre justament és aquesta. En un
mes hem estat capaços d’enviar pràcticament la totalitat del personal del departament a casa, treballant telemàticament d’una manera intensa, val a dir-ho, eh?, per
garantir el funcionament normal d’aquest departament, que, ho recordo, representa
serveis extremadament essencials en aquest moment.
Us poso un exemple, no? En qualsevol cas, en aquests moments estem mantenint
xifres pràcticament normals en la tramitació del nombre, per exemple, de guies ramaderes o les sol·licituds de cremes controlades o tràmits telemàtics o peticions genèriques, eh? És a dir, nosaltres tenim l’obligació de seguir funcionant i així ho hem
fet. Vull, doncs, aprofitar aquest moment per posar en valor i fer un reconeixement
extremadament sincer i alhora públic a la professionalitat dels servidors i servidores
públiques d’aquesta casa, d’aquest departament. Gràcies a totes i a tots pel vostre
compromís i pel vostre esforç diari.
D’altra banda, s’ha treballat per facilitar la feina també als agricultors, als agricultors, a les agricultores, als ramaders, a les ramaderes, des del punt de vista de les
gestions administratives d’obligat compliment, que, com bé saben, en tenen, i hem
reconvertit els tràmits presencials en tràmits telemàtics.
En aquest sentit, s’han prioritzat les actuacions que s’han considerat bàsiques i
essencials i se n’ha informat bàsicament el sector, tant a través de correus electrònics a les organitzacions que integren les taules sectorials agràries, com també a través de la pàgina web del mateix departament. Hi insisteixo: gràcies a l’esforç de tot
el conjunt del personal d’aquesta casa s’ha pogut garantir un funcionament normal
–deixin-m’ho dir així, posem-hi cometes, però en qualsevol cas normal– del sector
dins de la situació, ho repeteixo, que vivim.
Un capítol específic mereix l’activitat del Cos dels Agents Rurals, durant aquesta emergència. Com bé saben, el CAR ha estat des del primer dia al peu del canó
i està custodiant el nostre entorn natural i està, doncs, procurant que es compleixi
estrictament el confinament decretat pel Govern i sobretot donant un cop de mà no
només als petits pobles del nostre país, que també, sinó també al nostre sector primari i a altres municipis, no tan petits, que han estat severament afectats pel coronavirus, com ara la zona de la conca d’Òdena, la Seu d’Urgell o Sort. I això des del
primer dia.
El Pla de contingència del Cos dels Agents Rurals estableix que el 99 per cent
del personal d’aquest cos treballi presencialment, en règim de torns adequats per
garantir la millor prestació del servei possible. I estan obertes en aquests moments
les trenta-vuit àrees bàsiques i els centres de comandament del cos.
El Procicat, específic per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d’alt risc, distingeix el Cos dels Agents Rurals, a nivell
operatiu, com una de les tipologies de serveis imprescindibles per al funcionament
de la societat, i així ha actuat el Cos dels Agents Rurals.
De les 547 persones adscrites en aquest cos, un 1 per cent està treballant en
aquests moments en la modalitat de teletreball i el 99 per cent, com he dit abans,
doncs, està treballant presencialment.
Així, des de que es va iniciar el confinament a dia d’avui, a banda de continuar
realitzant les tasques de vigilància ordinàries del nostre entorn natural i de prevenció d’incendis forestals, importantíssim, el cos, des de la declaració de l’estat
d’alarma fins al 12 d’abril, ha fet més de 2.600 inspeccions i ha aixecat més de 300
denúncies per incompliment de les restriccions justament imposades pel Reial decret 436/2020, pel que es va declarar, com bé saben, l’estat d’alarma per la gestió de
la situació sanitària que vivim.
Ha fet també més de 340 acompanyaments de professionals del sector primari
dels municipis de la vall d’Òdena per tal que poguessin accedir a les seves explo-
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tacions sense problemes a causa del dur confinament declarat en aquella zona i les
restriccions de moviment que es van imposar en aquells moments.
Gràcies també a la col·laboració amb el Grup Especial de Prevenció d’Incendis
Forestals, el GEPIF, el Cos d’Agents Rurals ha desinfectat i netejat carrers de tots
aquells municipis que ho han demanat, sempre a la disposició.
Per tant, ho repeteixo, també un agraïment immens al Cos d’Agents Rurals de
Catalunya, posant en valor la seva feina i òbviament també el seu esforç diari i constant.
Des del principi de la crisi les principals accions i esforços, com ja he dit, del
departament han anat adreçades a evitar el trencament de la cadena alimentària en
qualsevol de les seves etapes, perquè si s’hagués trencat en alguna d’elles la cadena
no hauria tingut sentit ni hauria tingut continuïtat. És a dir, hem estat vetllant des
de la producció, la transformació, la distribució, la comercialització, òbviament, i
el consum.
L’objectiu principal és, era i és i continuarà sent, assegurar el subministrament
d’aliments a la població i, secundàriament, evitar pèrdues de mercats exteriors. Per
això es manté des del primer moment una comunicació fluida i directa amb les organitzacions professionals agràries, pesqueres, així com amb la indústria alimentària
i també les cadenes distribuïdores.
Un cop superat el pic, ho deuen recordar, aquell pic de demanda del primer cap
de setmana, del 13 al 15, que de fet no hi va haver cap problema, però sí que és veritat que tots vam detectar que hi havia un pic, eh?, doncs fins ara no hi ha hagut cap
tipus de problema d’abastiment. El subministrament alimentari està garantit, aquesta idea m’agradaria deixar-la molt clara.
En aquest sentit, un element també important quan parlem d’aliments és l’abastiment de productes frescos, eh? I això, permetin-me que faci un apunt, als mercats
no sedentaris. Cal saber que aquests mercats, com bé saben, són competència municipal, i per tant són els ajuntaments, les corporacions locals, qui tenen la darrera
paraula amb relació al seu manteniment i alhora també al seu funcionament.
Des del departament, però, vam apostar des d’un bon principi per la seva continuïtat, entenent que hi ha diverses opcions per fer-los respectant sempre les mesures
de distanciament social vigents. Per exemple, ubicar les parades en diferents espais,
fragmentar els mercats en diferents dies de la setmana, regular i controlar la concentració de persones poden ser algunes de les mesures adients per garantir la continuïtat dels mercats de proximitat.
Per a nosaltres suspendre els mercats de productes frescos hauria de ser sempre
–sempre– la darrera opció. Segueix essent necessari garantir el subministrament
alimentari a la població de Catalunya i sobretot evitar el contagi de la por, que suposa que localitat rere localitat, que poble rere poble, que ciutat rere ciutat vagin suspenent l’abastiment de productes frescos mitjançant els mercats municipals.
És per tot això que el departament ha liderat, deixeu-m’ho dir així, des del primer moment la coordinació amb els municipis i amb els departaments d’Interior i el
Departament de Salut per establir les condicions per garantir la continuïtat d’aquests
mercats, que s’ha reflectit en el qüestionari, també, de preguntes freqüents que s’elabora i s’actualitza periòdicament per part del Comitè Tècnic del Procicat.
En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil va publicar, en data 2
d’abril, una instrucció amb les condicions per a la realització dels mercats no sedentaris durant l’emergència sanitària per la Covid. I val a dir també que, a banda de la
instrucció d’aquest 8 d’abril, n’hi va haver una justament el dia 13 de març, també
en el mateix sentit. Hi insisteixo...
El president

Consellera, disculpa.
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La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sí.
El president

Disculpa, consellera. Fem una cosa, que tenim un petit problema amb el que
seria la persistent, diguem-ne, imatge congelada del vídeo. Si de cas, pararíem
un moment per reiniciar un moment la reunió i ens tornem a connectar d’aquí a
un segon per continuar la comissió. A hores d’ara, a efectes de seguiment de la
comissió, informar-la, consellera, de que portem catorze minuts cinquanta-tres
segons. Per tant, faríem aquesta reiniciació. Parem un minut o dos i tornem a reiniciar. Disculpeu.
La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i quatre minuts i es reprèn a un quart d’onze i nou minuts.

El president

Bé, doncs, reprenem aquesta sessió de la Comissió d’Agricultura. Ho havíem deixat en el minut 14,53 segons, amb la consellera Teresa Jordà, que reprendrà la seva
intervenció en aquest moment. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Moltes gràcies, president. Per no fer un resum de tot el que he explicat, només
dir que estàvem justament parlant dels mercats no sedentaris, i en el que volia insistir doncs és això: el manteniment dels mercats municipals de productes frescos per
nosaltres i per al país, entenem, és extremadament essencial per assegurar aquest
abastiment alimentari i així ho hem comunicat, com deia, doncs, al Departament
d’Agricultura a la Federació de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis, a
les entitats municipalistes.
Perquè la protecció del nostre sector primari sigui completa també ha estat molt
important i ha estat del tot necessari ampliar els terminis administratius. Aquest és
un punt molt important. I en la mesura que ha estat possible avançar o, si més no,
no aturar els pagaments dels ajuts. En aquest sentit, vull destacar l’acord a que es va
arribar amb les organitzacions agràries per tal de poder reduir al mínim possible i
poder agilitzar al màxim la tramitació de dits ajuts.
Per no estendre’m més del necessari només vull ressaltar dues coses molt breus
en relació al període de sol·licitud de la PAC. El dia 7 d’abril la Comissió Europea
va fer oficial l’aprovació de la pròrroga del termini de sol·licitud de la PAC fins al 15
de juny. En un primer moment el termini s’havia allargat de 30 d’abril fins a 15 de
maig, eh? Ara, com dic, doncs, s’ha allargat fins al 15 de juny, que ja era una de les
demandes que havíem fet des del departament. És una cosa, val a dir, que valorem
molt positivament.
En segon lloc, hem demanat al ministerio que demani a la Comissió Europea la
flexibilització d’alguns dels requisits necessaris per al pagament dels ajuts, ja que
la situació actual, doncs, evidentment, no es podrà acomplir, i en aquest punt estem
a l’espera, val a dir, d’una resposta.
Som molt conscients, molt, que aquesta compareixença es cenyeix exclusivament
a les mesures preses pel departament per fer front a la Covid-19, però sàpiguen –sàpiguen– que, si és del seu interès, després en el torn de rèplica, si cal, els puc donar
més informació relacionada també amb els ajuts i amb els sectors que ja tenien una
situació vulnerable abans d’aquesta crisi i amb els que ja treballem seguint una estratègia, doncs, més específica.
Una radiografia, si em permeten, del sector i de diferents mesures d’acompanyament en els sectors més afectats.
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El sector pesquer. Vull fer una menció especial a la gent de la mar. A l’inici
d’aquesta emergència sanitària molts pescadors es van trobar amb el fet que no podien treballar justament per la dificultat de mantenir la distància social en espais tan
petits com són les embarcacions. Per això el sector pesquer va mantenir durant els
primers dies, doncs, una activitat podem dir heterogènia al llarg de la costa catalana.
Una fracció majoritària de la flota ha paralitzat la seva activitat adduint raons sanitàries, com he explicat, dificultat bàsicament en mantenir les mínimes condicions
de seguretat a bord, sobretot, eh?
Aquesta situació, però, va ser sobretot manifesta en el cas del sector de la pesca
d’encerclament, eh?, el que també es coneix com el sector de la llum, tot i que també
moltes embarcacions d’arrossegament en els primers dies d’emergència, doncs, van
aturar la seva activitat o una gran part de la seva activitat.
En paral·lel, diverses confraries de pescadors, val a dir també, per acord legítim
dels seus òrgans de govern, van decidir tancar totalment o parcialment les seves instal·lacions, incloent-hi, òbviament, les llotges, eh?
Escampada al llarg de tot el territori, però, una part minoritària de la flota, menys
del 20 per cent, va seguir la seva activitat, és a dir, podríem dir sense por d’equivocar-nos que en els moments en què es pescava menys teníem al mar un 20 per cent
de la flota seguint la seva activitat. Majoritàriament, en l’àmbit de les arts menors.
A mesura que han anat avançant els dies, però, aquesta situació ha anat evolucionant cap a la normalitat. Cada dia hi ha més barques que surten a pescar. De fet,
abans d’ahir Blanes ja va obrir i Arenys ho va fer ahir, eh?
En tot cas, des del primer moment l’objectiu principal del departament va ser
garantir el funcionament mínim d’un servei essencial com és el sector pesquer. Per
això, des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims es va dictar una instrucció, que es va publicar el dia 2 d’abril, per establir un sistema de serveis mínims
a cada àmbit territorial de pesca, que vol dir Girona, Barcelona i Tarragona, consistint en dos ports de desembarcament i una llotja habilitada. Com diu el director
general de Pesca sempre, nosaltres havíem de garantir que hi hagués un espai als
diferents àmbits territorials perquè els vaixells poguessin desembarcar i perquè hi
hagués un punt de venda, i això va estar garantit en els moments, diguéssim, més
delicats, que teníem aquest 20 per cent de flota llançada al mar.
Durant aquestes setmanes doncs estem treballant també per donar el màxim aixopluc a totes les dues realitats, els que van decidir aturar l’activitat i els que van decidir continuar l’activitat. Alhora, també hem treballat amb el ministeri per tal que
es dissenyi un sistema d’ajuts d’estat que compensin, evidentment, la davallada de
les rendes que, com també saben, doncs, s’ha donat.
Un altre sector al qual crec que hem de donar, sense cap mena de dubte, un protagonisme en aquesta comissió és el sector viverista, el sector de la flor i de la planta
ornamental. Com saben, aquest sector concentra en aquests mesos justament de primavera, març, abril, maig i juny, la major part de la seva activitat econòmica. De fet,
el sector xifra en..., el 90 per cent de la seva comercialització i de la seva facturació
es concentra en aquests quatre mesos.
Les pèrdues econòmiques quantificades a Catalunya, amb més de 389 vivers
registrats, és d’una dimensió més que important i afecten no només el viver, sinó
també a la concentració de personal temporal, que moltes d’aquestes empreses realitzaven en aquestes dates, i també el personal fix que ja de per si treballa en aquestes empreses. El sector, de fet..., segons un càlcul de la Federació de Viveristes de
Catalunya, que deu representar el 7 per cent del total, es calculen les pèrdues que
està tenint en aquest moment en uns 300.000 euros per empresa, eh?, 300.000 euros
per empresa. I hem de tenir en compte que aquests números estan en constant moviment i que la situació, val a dir, no millora cada dia.
D’altra banda, hem de tenir en compte també que aquest sector, el sector de la
flor i la planta viva, és dels pocs sectors que no percep, com bé saben, ajudes de
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la PAC. És per això que el sector ens necessita, ens necessita segurament més que
mai, per més que ens necessiti sempre, eh? I ja han arribat, tant aquí com a Madrid,
les primeres peticions. Per exemple, des de FEPEX, que és la Federació Espanyola
d’Associacions Productores Exportadores de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives, ja s’ha plantejat al ministeri l’aprovació de mesures com, per exemple, la d’establir un règim extraordinari de retirades de mercat amb el qual ens vam mostrar, com
no pot ser d’altra manera, i també vam liderar, plenament d’acord des de Catalunya.
També cal explicar i convèncer, això és molt important, la Comissió Europea,
que aquí hi té molt a dir, a que s’aprovin mesures extraordinàries de gestió de crisi
en aquest sentit. La posició del departament, doncs, és clara. La retirada hauria de
compensar, la retirada hauria de compensar, ho repeteixo, el producte no comercialitzable a preu de mercat. I s’hauria de tractar d’una actuació ràpida, d’una actuació
urgent i a poder ser àgil, sense complicar o sense portar complicacions administratives als afectats.
Tot i que el sector de la flor i la planta ornamental no es considera un sector de
l’alimentació i per tant un sector bàsic i estratègic des del punt de vista del subministrament d’aliments i matèries essencials per a la població, des d’aquesta casa sí
que el considerem un sector important, sí que el considerem un sector estratègic i
mirarem d’establir totes aquelles mesures possibles, sense escatimar-ne cap, de suport perquè cap empresa pugui quedar enrere.
Capítol a part mereix el sector vitivinícola, eh? Un sector afectat també per la
pandèmia i que mereix que en faci un punt i apart. El nostre país, molt ràpidament,
això ho saben, segurament és sobrer, però ho repetirem per si a algú que ens escolti,
doncs, l’interessa també, l’integren més de 800 empreses elaboradores i uns 8.500
viticultors, amb un volum econòmic entorn als 1.500 milions d’euros.
A més del fort impacte territorial que genera, amb una activitat indirecta associa
da, i no cal dir clau per al manteniment i la cohesió a moltes de les nostres comarques, aquest sector exporta, com bé saben, el 55 per cent de la seva producció. El
consum intern: el 60 per cent passa pel canal alimentació, eh?, per aquell vi que la
gent va a comprar a les botigues especialitzades o als supermercats, i el 40 per cent
pel de l’hoteleria i la restauració, el que coneixem com el canal Horeca.
Tot i que el sector del vi i del cava es considera un sector essencial, com la resta
d’aliments, la seva activitat s’està veient, val a dir, molt afectada com a conseqüència
de la dificultat de les exportacions. Saben perfectament tancament de fronteres, i no
només tancament de fronteres, dificultat en els transports, mesures de confinament
en altres països de destinació, etcètera. I sobretot –sobretot, sobretot–, com altres
sectors, pel tancament del canal Horeca.
Una part del producte s’ha pogut derivar al canal alimentació, com deia, però
no compensa, no compensa la pèrdua absoluta de volum en l’hoteleria i en la restauració, fet que, com bé saben, perjudica absolutament els petits i mitjans cellers,
que, val a dir, són la majoria. Com a conseqüència, també s’ha quedat paralitzada la
distribució especialitzada i en molts casos no es pot atendre les obligacions de pagament als cellers proveïdors.
Per fer front a tot això, a aquesta situació i, complementàriament a les mesures transversals, eh?, que s’estan articulant per al conjunt del sector agroalimentari,
s’han pres mesures concretes. Per garantir l’abastiment de vi i cava al mercat i així
poder ajudar al manteniment de l’activitat dels cellers s’han organitzat i programat
diversos dies i horaris d’activitat presencial al laboratori de l’INCAVI per seguir
donant cobertura a l’anàlisi de les mostres de vins i caves que, com bé saben, és imprescindible per qualificar els productes, els nostres productes, que estan emparats
per les diferents denominacions d’origen i és imprescindible, doncs, continuar amb
aquest procés també d’exportació.
Hem reforçat la promoció de canals alternatius a Horeca per tal que arribin els
vins i els caves al canal alimentació i també directament als consumidors. Des de
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l’Incavi s’han fet accions de difusió a través de les xarxes, com hem pogut, per donar
suport a les diferents iniciatives que han promogut cada una de les denominacions
d’origen, que han estat moltes, o els cellers mateixos, no?
Al mateix temps i en paral·lel, ja els avanço que treballem des del departament
en campanyes de promoció per a quan s’aixequi l’estat d’alarma i poder remuntar
el més ràpid possible la demanda de producte per part de tota la cadena fins arribar
als consumidors.
I a nivell de mesures econòmiques i financeres caldrà, sens cap mena de dubte,
facilitar crèdits als viticultors per poder tenir circulant per a les despeses de la campanya i, possiblement, crèdits i ajuts als cellers que, a més a més, de la disminució
de vendes, i això ja ho he explicat i en faré un apunt, també, doncs s’està trobant a
hores d’ara en una situació d’impagaments, d’impagaments per part de distribuïdors
sobretot i també de clients.
Esmentar també que diversos cellers estan tramitant ERTOS; d’altres amb plantilla important, doncs, han acordat canviar dies de confinament per vacances per
poder aguantar la disminució de vendes que s’està produint.
Des del departament, a banda de tot allò que pot ajudar a encaixar millor la situació, hi insistim, i jo ho he fet ja en els dos consejos que he fet amb el ministre i
que hem fet davant la resta de territoris de l’Estat, hem insistit, justament al ministeri, perquè és l’Administració en aquests moments que pot desplegar les mesures
sectorials més contundents per parar aquesta hemorràgia i la necessitat urgent de
poder-les implementar.
I per últim, l’altre sector que vull fer-hi una referència especial, és el sector de
l’oví, el sector cabrum i del boví de carn. Aquest sector, doncs, també ha estat molt
tocat. Les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la Covid, especialment
el tancament d’hotels, una vegada més, i de restaurants, han produït un brusc descens de la demanda i del preu, tant de la carn d’oví, com de la carn de boví, sobretot en les dues últimes setmanes, ja des del començament però sobretot en les dues
últimes setmanes.
Donada la gravetat de la situació, que no sembla que pugui corregir-se a curt termini, vaig enviar una carta decidida al ministre d’Agricultura, el senyor Luis Planas,
sol·licitant que demanés a la Comissió Europea l’ajuda per a l’emmagatzematge privat de carn fresca o de carn refrigerada d’animals d’espècie bovina de vuit mesos o
més, i una altra per a la carn d’oví i també per a la carn cabrum. Aquesta ajuda no
és un invent, aquesta ajuda està prevista en el Reglament europeu d’organització comuna de mercats dels productes agraris, que estableix que en el cas de que es produeixi una pertorbació de mercat important com l’actual, òbviament, doncs, es pugui
decidir la concessió d’un ajut per a l’emmagatzematge privat d’aquests productes.
La mesura hauria de solucionar el greu problema provocat per la caiguda de
preus d’aquestes carns, eh? En el cas de l’oví és d’un 40 per cent mínim –mínim–,
seguit de prop del boví i del cabrum, que han adoptat doncs, malauradament, la mateixa tendència.
Segon bloc, eh?, si els sembla: mesures per fer front a la campanya agrària. Com
saben, estem a les portes d’una nova campanya agrària que començarà en poques
setmanes i que s’allargarà fins al mes de novembre, pràcticament. Encarem aquesta
campanya en unes circumstàncies extremadament excepcionals, òbviament marcada per l’emergència sanitària que estem vivint.
L’afectació més directa de la campanya la tenim, com bé saben, també en la mà
d’obra, tot i que òbviament també hi ha altres àmbits afectats, que encara que no
siguin competència d’aquest departament, s’estan també treballant transversalment
amb tots els agents implicats: la seguretat laboral al camp, vital, importantíssima; la
seguretat i la higiene als allotjaments de temporers que hi ha en els diferents municipis; la seguretat en els desplaçaments laborals, i un llarg etcètera.
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Segons dades del sector, els mesos de juny i agost, òbviament, són els mesos
punta. En aquests mesos necessitem unes 35.000 persones, uns 35.000 treballadors
i treballadores.
En campanyes, permetin-m’ho dir així, normals, en campanyes ordinàries, eh?, es
calcula que el 80 per cent d’aquesta necessitat de mà d’obra, d’aquesta mà d’obra,
és d’origen immigrant i el problema rau, precisament, en que un 70 per cent d’aquesta mà d’obra immigrant aquest 2020 no podrà entrar a l’Estat espanyol, atesa, òbviament, la situació de coronavirus. Per tant, des del departament som conscients que
la d’enguany no es tractarà d’una campanya normal i que serà necessari activar tots
els mecanismes possibles per a la incorporació de la mà d’obra.
En aquest sentit, la feina del departament ha estat frenètica, deixin-m’ho dir així,
i no només del departament, òbviament, amb la creació des del primer moment d’un
equip de treball al Segrià a través dels Serveis Territorials de Lleida, no només... És
veritat que focalitzo amb el Segrià, també podríem parlar de l’Ebre i altres punts,
eh?, però el Segrià és on tenim, doncs, diguéssim, la quantitat de gent, on necessitem aquesta quantitat ingent de mà d’obra. Doncs, aquest equip de treball al Segrià,
a través dels Serveis Territorials de Lleida, ha treballat coordinadament i transversalment amb tots els actors implicats.
També hem traslladat la nostra posició al Consejo Consultivo, al ministre, i hem
mantingut en tot moment un contacte permanent amb les diferents institucions, eh?
Amb JARC, amb Asaja, amb Unió de Pagesos, amb Afrucat, amb la Federació de
Cooperatives, amb els ajuntaments, amb la Diputació, amb Comissions Obreres,
amb UGT, per compartir bàsicament diagnosi, per treballar conjuntament i traçar
una estratègia comuna.
Tot i això, la competència en l’àmbit d’aquestes mesures és exclusiva de l’Estat
espanyol i en l’ús d’aquesta competència, com bé saben, el dia 8 d’abril es va publicar al BOE el Reial decret llei 13/2020, de 7 abril, pel qual s’adoptaven diferents
mesures de caràcter urgent en matèria del que ells en diuen «empleo agrario». Si bé
permet, val a dir, simultaniejar el cobrament de la prestació d’atur amb el cobrament
de la distribució per treballar al camp, que això és molt important, aquesta era una
demanda... Saben perfectament que un treballador al camp cobra sobre uns 7 euros
i mig, eh? És a dir, això ja seria una altra batalla i ja en podríem parlar en un altre
moment, però, en qualsevol cas, és un sou doncs, evidentment, no massa engrescador. Si això no ho podien fer compatible amb la prestació d’atur era molt difícil o
hagués estat molt difícil, per no dir impossible, que trobéssim gent que volgués treballar al camp. Això, evidentment, es va permetre amb aquest reial decret, la qual
cosa valorem positivament.
Hi ha una qüestió, però, que volem deixar clara respecte al que planteja el Govern de l’Estat, eh?, i és que aquesta regularització amb un permís de treballar per
a nosaltres no pot ser i no hauria de ser temporal i només permetre-la mentre duri
aquesta crisi. No és de rebut que s’atorgui el permís de treball i quan s’acabi la feina es deixi les persones de nou només amb el permís de residència. Els estem condemnant una vegada més, de fet, una i una altra vegada, a la vulnerabilitat i a una
situació absolutament irregular. I això, deixin-m’ho dir, no és èticament correcte, i
més quan en el primer moment estem demanant a aquesta gent un acte de responsabilitat cap a nosaltres.
En aquest sentit, el nostre posicionament és coincident amb el del Departament
de Treball i jo mateixa així li vaig manifestar al ministre, el senyor Planas.
Per últim, vull deixar clar que si no es pot realitzar una campanya agrària amb
les mínimes condicions caldrà plantejar a l’Estat la possibilitat d’activar una ajuda
d’estat, sense cap mena de dubte. De fet, la intenció és que aquesta campanya sigui
el més normal possible dintre de l’autèntica excepcionalitat i farem mans i mànigues, de fet, s’hi està treballant i hi ha moltíssima gent que hi està treballant. Però
en cas de que les coses no sortissin, que no tinguéssim prou mà d’obra..., de fet, val
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a dir, després en podem parlar més, si així ho volen, a les diferents crides s’està responent relativament bé, eh? Però no deixarem de, si cal, demanar i activar l’Estat per
demanar aquest ajut d’estat per la campanya agrària destinada a la part de la collita
que no pugui ser possible collir degut a la més que previsible manca de mà d’obra.
Des del primer dia, deixi’m dir també, que hem impulsat una campanya a les
xarxes socials amb diversos vídeos, no només a les xarxes socials, sinó també a
multimèdia, per posar en valor el producte de proximitat i ho hem fet al voltant
de dos lemes, eh? El primer, molt clar i molt diàfan: «la nostra pagesia cuida de
nosaltres». I l’altre: «ara més que mai, producte de proximitat».
També s’està fent una tasca de promoció de canals alternatius al canal Horeca,
com he dit abans, també per fer arribar els vins i els caves al canal d’alimentació i
també directament als consumidors. De fet, es de l’institut, des de l’Incavi, s’han fet
accions de difusió a través de xarxes per donar suport a les diferents iniciatives de
les denominacions d’origen i dels cellers pel subministrament també online.
Un cop es relaxin les mesures de confinament, també, deixi’m dir que s’està
preparant un segon lliurament de la campanya «Ara el que toca són productes catalans», eh? Ho deuen recordar, aquella campanya que vam fer a finals d’any. Doncs,
s’està preparant també per a premsa impresa, digital, ràdio i televisió per posar en
valor la pagesia catalana i el producte de proximitat, tenint en compte el paper clau
que ha tingut el sector primari català per garantir, doncs, el que dèiem al començament, no?, aquesta alimentació sana, segura i de qualitat durant les setmanes de
confinament.
D’una banda, es busca, com no pot ser d’altra manera, fer un reconeixement públic a la pagesia però, de l’altre cantó, també el que busquem és provocar un increment del consum del producte de proximitat, fomentar també la compra responsable.
La campanya buscarà un quid pro quo, allò «els pagesos ens han cuidat aquests
dies, cuidem-los ara també nosaltres perquè nosaltres, comprant els seus productes».
En definitiva, es tracta d’explicar des del punt de vista dels productors que aquests
dies de confinament, doncs, t’hem cuidat a tu i a la teva família perquè no us faltés
el plat a taula. Pagesos, pageses, pescadors ens hem mobilitzat sense descans per garantir productes variats, sans i de qualitat. Ara et toca a tu, eh? Aquest és una mica
el rerefons d’aquesta campanya, que en diem amb el hashtag #AlimentsDeProp que,
possiblement, doncs, també la puguem treure un dia d’aquests, al Twitter, sobretot.
En aquestes darreres setmanes també, val a dir, i també jo crec que s’ha de felicitar, deveu haver vist que s’ha produït un autèntic esclat d’iniciatives del sector primari, eh? –agricultors, ramaders, pescadors, petits transformadors, artesans, no?–,
per subministrar els seus productes directament als consumidors han utilitzat les
xarxes socials. Hem comptabilitzat més de vuitanta iniciatives diverses d’organitzacions professionals agràries, cooperatives, d’ens comarcals, de productors o explotacions, establiments individuals, molts, eh? És un símptoma, val a dir també, de la
vitalitat i de la capacitat d’iniciativa del sector agroalimentari.
Des del departament volem també construir eines que actuïn com a amplificadores i altaveu d’aquestes iniciatives. De fet em consta que avui, justament aquest matí,
ja hem pogut penjar el mapa, eh?, localitzant, doncs, totes aquestes petites iniciatives, un lloc web també, on s’hi podrà accedir des del territori i així els ciutadans
podran trobar amb més facilitat.
I, president, diputades i diputats, entro ja en el tercer bloc, que és molt més breu,
que és una mica doncs aquestes propostes per a la reconstrucció, un escenari post-Covid, on aquí doncs, evidentment, també hi esteu tots convidadíssims, com no pot
ser d’altra manera, a aportar-nos doncs també les vostres idees després de viure una
crisi d’aquestes característiques.
Com totes les crisis –ho deia una mica l’inici de la meva intervenció–, doncs,
se n’han d’aprendre coses, n’hauríem d’aprendre coses i representen, malgrat el que
ens deixarà enrere aquesta, alguna oportunitat, no?, alguna oportunitat de millora,
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eh?, que no d’especulació. Un dels reptes de país que tenim quan sortim d’aquesta
crisi sense cap mena de dubte és el d’avançar cap a la màxima sobirania alimentària
possible. La sobirania alimentària ben entesa, eh?, que ens permeti fer front com a
societat, com a país, a emergències com l’actual.
I per assumir aquest repte hem d’actuar en dues línies estratègiques. La primera,
l’estructuració del sector, importantíssim, vital. Una segona, seguint fent difusió de
la importància del sector entre la nostra societat. Tota, eh?, però sobretot, si m’ho
permeten, la més urbana.
El sector sens dubte necessita recolzar-se sobre una estructura sòlida, de producció, de transformació i alhora també de comercialització per afrontar la responsabilitat que té de produir aliments i alhora per poder-se desenvolupar en els dos
àmbits del consum. Primer, el de les grans produccions i l’exportació, que es mou,
doncs, evidentment, en un món globalitzat i que busca només el benefici immediat
per damunt de donar valor als productes que obté. Però també l’altre, el producte de
proximitat i les cadenes de comercialització curtes. Aquests dies en tenim moltíssimes experiències: cadenes, no només curtes, sinó molt més personals i que hi van
adreçats productes molt més específics. Això ho hem de reforçar sense cap mena
de dubte.
Per tot això és necessari l’enfortiment, com deia, de l’estructura productiva. L’enfortiment de l’estructura productiva és, bàsicament, sobre la base de les empreses de
l’economia familiar agrària, com aquelles empreses que viuen i treballen al territori
i que són les que no es deslocalitzen mai i per això són les que el cuidaran i treballaran amb els màxims criteris de sostenibilitat perquè continuïn produint productes
sans, bons, segurs, de qualitat i sostenibles utilitzant les eines que tinguin a l’abast.
I d’aquestes eines, moltes, en sou també totes i tots vosaltres protagonistes, algunes d’elles aquesta legislatura ja, eh? La llei dels espais de agraris, no? Per protegir l’espai agrari amb l’objectiu de donar seguretat jurídica a les empreses a través
d’aquests plans territorials sectorials específics, que ara desenvoluparem, i mitjançant, doncs, per exemple, el registre de terres, eh?, perquè no hi hagi terres en desús
i perquè ningú tingui problemes a accedir a tenir terres.
En segon lloc, des d’un punt de vista de la viabilitat econòmica i de futur, aportant recursos per facilitar la inversió, per la transformació i per la modernització de
les empreses agràries, per a nosaltres clau, eh?, aquesta modernització per tirar endavant aquest futur.
En tercer lloc, des del punt de vista de la utilització dels recursos naturals, doncs,
continuar amb la transformació del secà en regadiu, és evident, ho hem de fer molt
més productiu. Això també ens assegura el relleu generacional, això ens assegura
falcar la gent al territori. I també la modernització dels regs actuals.
En quart lloc, seguint invertint en la millora de la sostenibilitat dels processos
productius i, en definitiva, tot això ha d’anar acompanyat de la inversió en I+D, importantíssim, també en la transferència tecnològica i la formació continuada, que
són elements clau, elements imprescindibles, que han d’acompanyar el sector agrari
del nostre país a situar-se, i ho hem de dir així, clar, a situar-se al primer nivell en
relació amb la qualitat i la seguretat dels productes que s’ofereixen o que oferim a
la nostra societat.
Totes aquestes mesures són clau. Totes, totes. Ho són per la continuïtat del sector primari a mitjà i a llarg termini. Però després de la crisi dels últims anys no
pot fer-ho sol, el sector. Per tant, des de l’Administració se li haurà de continuar
donant suport en diferents línies a través d’ajuts per a la modernització d’explotacions. Però no només per a la modernització d’explotacions, també per facilitar, com
deia, importantíssim, el relleu generacional amb vista a la viabilitat i la continuïtat
del sector com a activitat econòmica; la sostenibilitat, importantíssim també, de les
produccions agràries des del punt de vista del respecte al medi, la creació i suport
de les estructures de comercialització –aquests dies, ho repeteixo, n’hem tingut una
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grata experiència–; consolidar i obrir nous mercats per diversificar, evidentment,
també el risc. I, a curt termini, s’hauran establir mesures, doncs, que contribueixin
a donar liquiditat a les empreses del sector, ja siguin productores, ja siguin de transformació o siguin de comercialització, que s’hagin vist, òbviament, afectades per la
crisi i, per tant, tinguin necessitat de liquiditat.
Establirem també plataformes i canals de comercialització per a les empreses
petites que fan productes molt específics, molt concrets i que tenen dificultats per
arribar al mercat. I comunicar, comunicar, comunicar, sobretot a la societat, doncs,
la importància del sector primari.
I, president, m’agradaria acabar ja aquesta primera intervenció, doncs, d’alguna
manera, dient que aquesta crisi segurament ens donarà lliçons, ens en donarà alguna, no? Algunes, la majoria, deixin-m’ho dir, tots i totes ja les coneixem, almenys en
el nostre camp, eh?, en el camp del sector primari, de l’agricultura, de la ramaderia
i de la pesca. Que treballem, que treballem i treballem de manera incansable i ho
hem fet i hem orientat la majoria de polítiques d’aquest departament segurament en
moltes de les lliçons que avui n’extraurem també alguna conclusió.
I és on crec que possiblement anem ben encaminats, eh?, malgrat molts malgrats,
eh?, però anem ben encaminats. Perquè nosaltres l’estratègia doncs ja apliquem des
de fa anys. Recordeu que sempre parlem d’aquesta governança republicana ben entesa, aquesta democràcia horitzontal, no?, on seiem en una taula tots els actors implicats perquè tots hi diguin la seva; no és una decisió que es pren en un despatx de
Barcelona, sinó que el sector és el que hem d’apoderar i és el que ha de portar la veu
cantant i aquestes iniciatives.
Són polítiques, deixin-m’ho dir també, valentes. Segurament van lentes, eh?, són
valentes i van lentes perquè l’Administració, malgrat tots els malgrats, també és
una mica lenta, però en qualsevol cas són aquelles polítiques que ja va començar a
promoure la consellera Serret. Polítiques decisives, no?, com el Consell Català de
l’Alimentació, que el coneixeu perfectament, el Pla estratègic per a una alimentació
de país, la Llei dels espais agraris, que l’hem anomenat, el gran pacte social amb el
que hem de culminar doncs aquesta estratègia per posar en valor l’excel·lència alimentària del país.
En definitiva, totes aquestes polítiques que hem de reforçar més aquelles que
haurem d’extreure, repeteixo, d’aquesta maleïda crisi de la Covid, aquesta crisi sanitària, deixin-m’ho dir també, humanitària que ens ha tocat viure.
President, diputades i diputats, de moment, si us sembla, ho deixaria aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció.
El president

Gràcies, consellera. La intervenció ha durat quaranta-sis minuts, per tant, dintre
del temps que estava establert. I ara el que és preceptiu d’aquesta comissió és fer una
petita pausa tècnica per comprovar tècnicament els diferents intervinents a partir
d’ara, d’uns dos minuts, i tornem ara mateix.
Fins ara.
La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i onze minuts i es reprèn a tres quarts
d’onze i dotze minuts.

El president

Bé, doncs, un cop ja realitzada aquesta pausa tècnica preceptiva de la comissió,
passaríem al torn dels diferents grups parlamentaris, que, per un temps màxim de
deu minuts els grups i cinc minuts els subgrups, poden fer la seva intervenció.
En primer lloc, té la paraula el diputat Francisco Domínguez del Grup de Ciutadans, per un temps màxim de deu minuts. Endavant, diputat.
Sessió 14 de la CARPA
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Francisco Javier Domínguez Serrano

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador.)
Molt bon dia. Primer de tot..., quería agradecer al presidente de esta comisión, a
Marc Solsona, porque está siguiendo la pauta habitual en las comisiones en cuanto
al orden de intervenciones y creo que es una decisión muy acertada con la que estamos 100 por cien de acuerdo.
Después agradecer la comparecencia de la consellera Jordà y mis disculpas anticipadas porque igual incido en algún tema que ya se ha explicado, pero igualmente
creo que vale la pena abordar todos los temas que llevamos preparados.
Esta crisis de la Covid llega en un momento en que el sector agrario estaba en pie
de protesta. Teníamos problemas con las rentas agrarias bajas, problemas de falta de
relevo generacional, despoblamiento rural... (tall de comunicació) ...y a esto le añades las sucesivas caídas de precios de origen. Y ya tenemos un sector en crisis y en
la calle y unos problemas sin resolver y un presupuesto insuficiente. Se nos complica con una crisis como la de Covid, que supera el ámbito de Cataluña, de España y
porque no se puede escapar del planeta, sino también se escamparía. La agricultura
puede resentirse mucho si no actuamos correctamente.
Aprovecho para poner en valor a nuestros productores. La cadena alimentaria no
se ha roto y los mercados no han sufrido desabastecimiento. Todos hemos tenido
alimentos frescos al lado de casa. Y... (tall de comunicació) todo esto tenemos que
retornarlo de alguna manera. Toca ayudar desde todas las administraciones competentes, desde la Unión Europea, el Gobierno de España, el Govern de la Generalitat
y los ayuntamientos.
Y de la misma manera que Ciudadanos le pide al ministro Planas que ponga ya
en marcha de manera inmediata las ayudas políticas a los sectores críticos, como
los del sector ornamental o la carne de cordero y de cabrito, que aplique medidas
compensatorias a los productos que no tienen salida por los canales habituales o que
promocione nuestros productos dentro y fuera de nuestras fronteras; de la misma
manera que hicimos público también un decálogo para trabajar en el sector primario, que, en resumen, gran parte de estos puntos se han comentado aquí por parte de
la consellera, protocolos sanitarios, ayudas directas, rescate a empresarios y explotaciones agrarias en crisis debido a la Covid, facilitar tramitaciones con los plazos
de la PAC, que se ha conseguido, que las solicitudes se puedan hacer de manera telemática, velar por la libre circulación de los productos agroalimentarios, etcétera
–una serie de puntos que si quiere se lo haremos llegar y podemos discutirlos, pero
seguro que coincidiremos en muchos de estos aspectos–; de la misma manera que
exigimos al Gobierno de España que actúe de forma urgente con soluciones consensuadas y rápidas, antes de que sea demasiado tarde, la pregunta es: ¿qué le pedimos
desde Ciudadanos a esta consellera de Agricultura, a la señora Teresa Jordà?
Pues, primero, una primera petición, es que actúe como la verdadera y máxima
representante del sector agroalimentario en Cataluña, no solo como miembro de
un govern de un color o de otro color, sino como la máxima responsable, como la
máxima autoridad en el sector. (Tall de comunicació.) ...a los payeses y a sus intereses, a los ganaderos, a los propietarios forestales, a los pescadores, a la industria
agroalimentaria, a los empresarios agrarios, a los propietarios, es decir, a todo el
sector, a todo.
Otra petición es que asuma como propias las medidas que son competencia del
Govern de la Generalitat en esta emergencia como, por ejemplo, colaborar en los
protocolos, como se está haciendo en algunos casos, con ayudas directas también,
con difusión de las medidas de seguridad a tomar o con promoción de nuestros productos.
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Otra petición que se le puede hacer es que transmita al ministerio, como bien
se ha explicado que está haciendo en algún caso también, toda la preocupación del
sector, el cumplimiento de todo aquello que necesita el sector primario de Cataluña.
Y, primero, también se deben recoger todas las necesidades en los ámbitos, coordinación y consenso. Hay mucho trabajo en buscar consensos sobre qué medidas
se deberían tomar. Por ejemplo, del sector vinícola, que se ha nombrado. La poda en
verde, ¿nos interesa o solo interesa algunos? ¿Es correcta? La destilación para alcohol sanitario, para hacer hidrogeles, ¿es lo que necesita el sector vitivinícola? Pero
no para unos u otros, no para Unió de Pagesos o JARC o Asaja o una asociación
concreta, sino, en general, ¿el sector es interesante que pueda dedicar parte de su
producción a hacer alcohol para uso sanitario?
Esta respuesta es la que creo que la consellera tiene en su mano poder hacer y
nosotros estaremos para apoyarle. O sea, estaremos aquí porque creemos que en
esta crisis no tenemos que hacer partidismo, sino que tenemos que ayudar a la mejor
solución y la mejor salida. Creo que su departamento está a tiempo de hacer bien las
cosas. De momento, lo que ha planteado nosotros lo vemos correcto.
El sector ahora tiene una preocupación muy grande, que es la campaña, la mano
de obra que necesita para desarrollar la campaña y que está en riesgo de no poder
llegar. Los temporeros no tienen garantías para llegar a falta de seguridad jurídica
y falta de unos protocolos de actuación para trabajar con seguridad en el transporte,
en el alojamiento. ¿Cómo confinar a un trabajador que ha dado positivo, etcétera?
Por eso creo que debemos apoyar en todo lo posible con propuestas que mejoren
esta situación.
La conselleria debe hacer lo que está en su mano y exigir..., y nosotros le exigimos, como representante del sector en Cataluña, que pida al ministerio todo lo que
crea necesario. Porque creo que es la obligación desde Cataluña trasladar al ministerio y el ministerio escucharle y hacerle caso, no solamente tomar decisiones unilaterales, sino que trabaje consensuadamente con los gobiernos autonómicos.
Yo solo me quiero imaginar que salimos de esta airosos, que más o menos vamos a trancas y barrancas saliendo de esta crisis de la Covid, pero hay un cierto riesgo de que haya una segunda oleada. ¿Podremos aguantar una segunda oleada, una
segunda crisis de la Covid? Si actuamos rápido, creo que sí, pero tenemos que actuar rápido y con lealtad entre todas las administraciones, sobre todo tenemos que
trabajar con mucha transparencia, con mucho consenso y con mucha coordinación.
Hay un tema que ha nombrado, que es el comercio de proximidad, que me ha
gustado mucho, que lo ha desarrollado bastante, que está... A ver, yo creo que es un
canal de distribución que está como en segundo plano y creo que es muy importante
que se desarrolle.
Los mercados no sedentarios nosotros también estamos a favor de que haya posibilidades de que puedan seguir abriendo, ya sabemos que es competencia municipal,
y no en todas partes se está permitiendo su apertura y su uso. Pero debemos pensar
que el comercio de los productos agroalimentarios que se producen en Cataluña no
solamente es interno. Hay que promocionar los productos que generamos aquí, en
Cataluña, pero también lo tenemos que promocionar fuera de Cataluña, en el resto
de España y en el resto de Europa. Por eso le pido que a ver si pudiera hacer una valoración en la segunda intervención de este mercado, que, a nivel interno, está funcionando bien, la cadena alimentaria no se está rompiendo, pero necesitamos que
estos productos tengan salida pues a los mercados habituales, al resto de España y
al resto de Europa. En otros países de fuera de Europa ya está más dificultado el
tema, pero al menos los mercados interior y el europeo me gustaría que hiciera una
valoración de cómo están funcionando.
Y tengo otra preocupación para trasladarse. En el verano del 2019 se produjo el
gran incendio que se inició en la Ribera d’Ebre y ya hemos vivido unos grandes incendios forestales en otras ocasiones.
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Sabemos que la única manera de evitar los grandes incendios forestales es
la prevención. Aumentar la superficie de bosque gestionada, tanto pública, privada,
protegida o no protegida, se tiene que gestionar el bosque, de una manera o de otra.
La limpieza de líneas eléctricas, de las franjas de las carreteras, de las vías férreas,
gestionar las pistas de acceso para el caso de extinción, cortafuegos, puntos de agua,
etcétera. Con la crisis que tenemos encima los trabajos forestales prácticamente se
han detenido durante un mes.
Y me gustaría también que en esa segunda intervención que tenemos que escuchar pudiera explicar qué medidas extraordinarias se van a tomar para que esta prevención de los grandes incendios forestales se pueda puede llevar a cabo. Porque a
mí me da miedo, realmente, que, si habitualmente ya tenemos problemas con este
riesgo de incendio, este año que ha habido un parón de un mes en este tipo de trabajo se tendría que aplicar algún tipo de trabajo extraordinario para para llegar, al
menos, al mismo nivel de riesgo que otros años y no aumentarlo.
Por mi parte, creo que estamos en un sector, el sector primario, que es polifacético. Se han tocado muchos temas. Seguro que yo me he dejado muchos, pero que con
la segunda réplica los podamos trabajar todos.
Gracias.
El president

Bé; gràcies, diputat. Ha esgotat els deu minuts. I ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per un temps màxim de deu minuts, té la
paraula el diputat Òscar Ordeig. Endavant, diputat.
Òscar Ordeig i Molist

Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Ben trobada, consellera. En primer lloc,
un agraïment molt especial per la intervenció i el to en uns moments d’especials dificultats i de molta preocupació per al conjunt del país. Jo crec que no podem començar aquesta intervenció sense, evidentment, també fer arribar el condol a totes
les famílies i el suport a les persones que encara estan hospitalitzades i agrair, evidentment, la tasca de tots els treballadors i totes les persones que han estat al peu
del canó durant aquest estat d’alarma.
Ja ho han fet però nosaltres també ho hem de fer, ho fem sempre a les comissions,
però avui més que mai també cal fer un reconeixement al sector agroalimentari de
Catalunya i a totes les persones que el fan possible al llarg de la cadena alimentària. I ja s’ha dit, eh?, però a vegades tots parlem de la importància del sector agrari i
aquesta vegada, segurament com mai, hem vist la importància de que la gent pogués
tenir aliments de qualitat, segurs i sans accessibles.
I de fet també vam veure molta preocupació, com ha dit la consellera, el que va
passar les primeres hores, el que va passar els primers dies d’estat d’alarma en el
qual hi va haver un augment de la demanda d’aliments que ens va fer témer a tots
que no es pogués abastir la població. Però això no va ser així i ens n’hem d’alegrar.
Nosaltres basarem la nostra intervenció sobretot –creiem que és molt important,
com hem dit, estem en una situació excepcional– en fomentar la col·laboració institucional i que hi hagi una bona coordinació entre les diferents administracions. Per
altra banda, que hi hagi diàleg amb el sector. I per últim, doncs, concretar mesures
concretes amb recursos concrets per tal d’ajudar aquells sectors i subsectors més
afectats.
Com hem dit, estem en moments excepcionals i molt difícils i jo crec que hem
de prendre consciència de que cal prendre també mesures excepcionals. Tenim alguns problemes que ja hi eren abans de l’estat d’alarma i que en aquests moments
segurament alguns s’han agreujat. Però també hem de veure que calen mesures extraordinàries, urgents i puntuals.
Com ja s’ha dit, i jo també ho reitero, jo crec que en aquests moments creiem
que el que cal a la política..., cal sumar en política, cal intentar ajudar, cal repensar
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també algunes coses que potser no hem fet prou bé i que en aquests moments també
ens perjudiquen més del compte.
I per tant, com que l’impacte negatiu d’aquest coronavirus serà immens, immens
a la societat, immens en la salut de moltes persones que malauradament ja no hi són,
immens en l’economia i també serà immens en alguns dels sectors agroalimentaris
que han vist una davallada en picat del consum. Veiem com hi ha un consum..., s’ha
disparat el consum de determinats productes, de determinats punts de venda –de determinats punts de venda– i, per tant, veiem com han caigut en picat altres productes més elaborats, més petits productors, més d’artesans, que caldrà, doncs, veure
aviam com ho podem capgirar, com des de l’Administració pública, d’una manera
coordinada amb la Unió Europea, amb el Govern de l’Estat i amb la Generalitat,
podem fer-hi front.
Nosaltres, consellera, ens posem des del Grup Socialista a disposició del Govern. Ens posem a disposició de la consellera per ajudar en aquesta situació i amb
unes conseqüències mai viscudes. Creiem que tots hem d’estar a l’alçada en aquests
moments i qui es pensi que podrà fer partidisme d’una situació tan dramàtica, evidentment, s’equivoca.
Com ja hem dit, ens cal una complicitat absoluta amb l’Administració pública
que gestiona l’estat d’alarma, que és el Govern de l’Estat, però qui té les competències també en agricultura, que és l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per
tant, agraïm el que ha dit, que hi hagi comunicació també amb el ministre Planas
per intentar coordinar i fer arribar les moltes incidències que hi ha del dia a dia dels
agricultors, precisament, derivats de l’estat d’alarma.
Com hem dit, ja ho ha dit també la consellera, i també hi coincidim plenament, els
desequilibris de la cadena alimentària, que ja teníem, doncs, en aquests moments alguns els han vist accentuats. És curiós com veiem que el preu de venda dels aliments
als supermercats no ha baixat i per contra sí que alguns productors veuen com el preu
d’origen que els paguen, el cas flagrant segurament és el boví, l’oví i cabrum, que
s’ha desplomat un 40 per cent, un 40 per cent s’ha desplomat i, en canvi, veiem com
el preu al supermercat no s’ha desplomat un 40 per cent. Per tant, ja veiem que també els desequilibris de la cadena alimentària, doncs, també s’accentuen en els moments de dificultat.
També ha baixat... Alguns dels problemes que nosaltres també creiem que cal
posar sobre la taula, que em sembla..., és la baixada de les exportacions, el tancament de restaurants, com s’ha dit. També creiem que cal una ajuda extraordinària
al sector de plantes ornamentals i vivers. No s’ha dit, però també aquí caldria que
també féssim una part, no només en dir quines són les mesures extraordinàries de
seguretat a les explotacions o també amb els treballadors, sinó com s’hi pot fer front.
I també li demanaríem, consellera, que intercedís per tal de que també el material de seguretat, que el material sanitari també arribi a les empreses del sector
agrari, com també als pobles i territoris més allunyats, més rurals, més petits, com
veiem que el criteri de distribució moltes vegades és poblacional, eh?, a les grans
àrees metropolitanes i no als pobles. Per tant, també ens agradaria que també aquí
fes arribar aquesta demanda a la resta de les persones responsables del Govern.
També hi ha hagut un encariment del transport d’aliments. Crec que això no
m’ha semblat que en parlés, també..., que aviam si ens pogués fer cinc cèntims
d’això.
I també, evidentment, respecte a la manca de mà d’obra suficient, jo crec que
aquí una part de la demanda, com s’ha dit, s’ha acceptat; una altra, jo crec que seria
molt important que es facilités la mobilitat de treballadors entre els diferents punts
de l’Estat, de manera que treballadors que estan treballant en altres campanyes d’altres punts, doncs, poguessin venir.
En tot cas, consellera, creiem que calen mesures immediates i urgents, conjuntament amb el sector agrari, escoltar, escoltar, escoltar què és el que està passant.
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Alguns sectors van bé, s’han anat resolent moltes incidències però, evidentment, no
totes, i en van sorgint dia a dia.
Es van fent actualitzacions, es van fer modificacions dels reials decrets precisament per anar adequant això. I aquí és on la Generalitat jo crec que té, per proximitat, per coneixement del sector, té una capacitat d’intercedir molt i molt important.
Com ja s’ha dit, jo crec que caldria, és urgentíssim, «apretar» la Unió Europea
perquè en aquests casos en els que es demostri pertorbació del mercat faci retirades.
N’ha de fer, n’hauria de fer moltes i per tant cal mobilitzar diners.
Tenim un problema, i és que totes les demandes van encarades al món sanitari,
al sector de les empreses que han estat obligades a parar i s’obliden segurament dels
sectors agraris, que també s’han perjudicat.
Nosaltres el que sí que li voldríem demanar és que ens digués, consellera, d’on
pensa treure els diners per tal d’impulsar mesures extraordinàries de suport al sector, perquè calen recursos, calen diners. Entenem que és complicat. Entenem que encara no tenim aprovat el pressupost 2020, però sí que caldrien mesures amb diners
concrets.
I també, llavors, li demanem, nosaltres creiem també... Vostè ha dit que caldria
reforçar els regadius, que caldria reforçar el sector agrari; sí que li demanaríem
també que poguessin reprendre les obres dels regadius, moltes situades en indrets
remots, que no és fàcil mantenir les mesures de seguretat dels treballadors i que
afecten directament les explotacions agràries, algunes, a més a més, que s’estaven
esperant des de feia molts i molts anys i que agrairíem que també pogués intercedir per tal de que, si hi ha altres sectors de l’economia que estan funcionant, home,
doncs totes les que estan vinculades a les explotacions agràries i a la productivitat
s’haurien de poder reprendre. També ens agradaria que ens pogués dir quina opinió
en té.
Una bona notícia que els horts urbans es puguin..., la gent es pugui desplaçar als
horts urbans per fer autoconsum. Jo crec que això és molt bona notícia.
I llavors també li demanaríem, consellera, que creiem que cal un gran acord
alimentari entre tots els agents de la cadena alimentària per definir una estratègia
unitària, una estratègia de xoc i accions pel coronavirus i pel postcoronavirus, que
segurament els efectes tots coincidirem que duraran en el temps.
Com deia, un fons extraordinari econòmic de suport al sector, que aviam com ho
veu, d’on poden treure aquests diners. I, evidentment, mesures urgents per als subsectors més afectats. Mesures Urgents de la Generalitat, però també, evidentment,
reclamar-les al ministeri i reclamar-les a la Unió Europea.
Dos exemples. L’Estat, com aquí s’ha dit, ha establert una ajuda de 15 milions
d’euros per la crisi del sector de l’oví i el cabrum, però la comunitat autònoma d’Andalusia, tot i aquesta ajuda, també ara he vist que han impulsat una ajuda de 40 milions d’euros per a l’ajuda també de l’oví i el cabrum i la crisi de preus, i sobretot de
la ramaderia extensiva, que, sempre coincidim, és estratègica.
Per tant, ja s’ha dit, crec que és importantíssim, va en la bona direcció, agilitzar
el pagament de subvencions i ajudes del sector, i s’ha de millorar la liquiditat.
Com també, consellera, ens ha arribat que hi ha alguns problemes per accedir
als crèdits de l’ICF, que ja s’havien creat abans de la crisi del coronavirus. Creiem
que els crèdits tous bonificats a través de l’ICF són bàsics –bàsics– per a tot aquell que
necessiti refinançar deutes, que necessiti un pont per la situació actual.
Consellera, també li demanaríem que es pogués valorar, a part dels subsectors
més afectats pel coronavirus, que més o menys ja els hem comentat, un element que
no se’n parla gaire...
El president

Diputat, ha esgotat el temps. Acabi, si us plau.
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Òscar Ordeig i Molist

Acabo, president. Els efectes a les zones rurals amb la despoblació i l’empobriment que hi haurà postcoronavirus, aviam si això també es pogués tenir en compte.
I llavors, per últim, donar-li les gràcies, com li he dit, i posar-nos a disposició i
esperant que tots vostès i les seves famílies estiguin bé.
Moltes gràcies, consellera. Diputades, diputats, president...
El president

Gràcies, diputat Ordeig. Ara, en el proper torn té la paraula, també per un temps
màxim de deu minuts, el diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Marc Parés. Endavant, si us plau, Marc.
Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bon dia, consellera, i gràcies per la seva compareixença, que
crec que ha estat detallada i útil.
Bé, vull començar la meva intervenció traslladant el condol del nostre grup als
amics i familiars de totes les persones que, malauradament, han perdut la vida durant aquesta crisi i donant molts ànims a totes aquelles que estiguin passant la malaltia i desitjant-los una bona recuperació. I llançar també un missatge de suport i
d’agraïment enorme a totes les persones que d’una manera o d’una altra esteu contribuint a fer front a aquesta crisi.
I de forma molt especial en aquesta comissió vull agrair la feina i l’esforç que
està fent la pagesia, tots els treballadors i treballadores del sector primari, així com
tothom que treballa al sector de l’alimentació en general i, particularment, aquells i
aquelles que esteu més exposats, com sou els caixers i caixeres de supermercats; a
tots vosaltres, moltes gràcies.
Bé, si pensem en el paper de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i alimentació
en relació amb aquesta emergència global, jo crec que podem identificar alguns elements d’oportunitat –ho deia també la consellera, no?– que crec que hem d’aprofitar
per impulsar o per accelerar canvis, i el departament hauria de jugar un paper proactiu en aquest sentit.
El primer que m’agradaria destacar és com la crisi ens ha fet adonar de la rellevància de l’alimentació, des de la producció fins a la distribució, com un servei
essencial per a les nostres societats i com un dret bàsic. Crec que la crisi ha revaloritzat un sector que a casa nostra sovint teníem oblidat o menystingut i un sector
que està responent bé a aquesta crisi i ens està ajudant a sortir-ne. I crec que aquí
és important recuperar el concepte, com ha fet la consellera també, de la sobirania
alimentària, no?
Malauradament, en el cas de les mascaretes ens ho ha mostrat més ben clarament, no? És a dir, s’han convertit en un bé de primera necessitat i no en tenim perquè han de venir de l’altra punta del món en un món globalitzat, on tothom n’està
demanant. Això és el que no ens pot passar amb l’alimentació. I hem de ser conscients que podem anar cap a un escenari on disminueixi el trànsit internacional d’entrades. No ens podem exposar la falta d’aliments i hem de garantir que Catalunya
pugui assegurar l’autoabastiment alimentari a través de la producció pròpia. I això
és una aposta de país estratègica, que té a veure amb quin model de país volem i que
té múltiples implicacions en termes de polítiques públiques.
Un segon element que jo voldria posar en valor és com la crisi està servint també
perquè el conjunt de la ciutadania doni importància no a qualsevol alimentació, sinó
a una alimentació saludable, de qualitat i de proximitat. Anem prenent consciència
que una bona alimentació és preventiva des del punt de vista de la salut i ens prepara
millor per fer front a les malalties.
I crec que és important que aprofitem aquest moment per fer avançar els productes de qualitat que produïm a Catalunya, no només des del punt de vista de la qualitat del producte, sinó també des del punt de vista del consum de proximitat. També
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n’ha fet referència a la consellera, no?, però aquest és el tercer element positiu que
jo voldria destacar.
No sé si disposem de dades, consellera, però tinc la impressió que com a conseqüència de l’emergència ha crescut el consum de proximitat i s’ha intensificat la
venda directa, sense intermediaris entre productor i consumidor, cosa que al nostre
entendre és positiva. I això està sent possible, com en tants altres camps, no?, doncs,
gràcies a l’autoorganització i iniciatives innovadores que posen en contacte pagesia
i consumidors. Comentava que n’han identificat més de vuitanta. Creiem que aquest
és un bon model i creiem que no només l’hem d’aplaudir, sinó que cal donar-hi suport i recolzar-lo activament des del departament.
I aquí vull parlar també dels mercats de productes alimentaris a l’aire lliure, que
el nostre grup també recolza, perquè entenem que són fonamentals per al consum de
productes de qualitat i de proximitat. En molts municipis s’han deixat de fer, mentre
que en d’altres s’han buscat fórmules per mantenir-los.
En aquests últims casos, com el cas del Prat de Llobregat, de Montcada, de
Guissona, per posar només alguns exemples, ens han demostrat que sí que és possible continuar organitzant els mercats respectant les mesures de distanciament social. Sabem que són municipals, però aquí sí que ens agradaria un paper actiu per
part del departament a l’hora de promoure aquestes iniciatives municipals, de donar-hi suport de coordinació, d’ajudar a l’habilitació d’espais, de facilitar protocols
d’actuació, etcètera.
Una qüestió que també s’ha comentat i que tampoc vam entendre, doncs, va ser
que no es pogués anar a l’hort, cosa que, efectivament, afortunadament s’ha corregit, no? Però de nou va ser una iniciativa ciutadana la que va posar el tema sobre la
taula per tal que el Govern rectifiqués, i que ho va fer, però quan ja dúiem tres setmanes de confinament, i aquí ens hauria agradat un paper més actiu de la conselleria
dins del mateix Govern per reivindicar-ho.
I deixi’m ara introduir un parell de qüestions més en les quals crec que la crisi
ens ha posat clarament davant del mirall i que de nou haurien de servir per accelerar
determinats canvis de paradigma.
El primer l’he introduït abans, quan parlava de la sobirania alimentària, però
de la mateixa manera que com a país hauríem de garantir l’autoabastiment, la crisi
també ens adverteix que no podem dependre tant de les exportacions com ho fem
en alguns sectors. Una lliçó que ja hauríem hagut d’aprendre amb la crisi del veto
rus sobre la fruita dolça i l’actual crisi ha estat a punt de fer saltar pels aires també
la bombolla porcina. I ens n’hauríem d’adonar que en alguns sectors una part del
problema també el tenim nosaltres, amb un model industrial de ramaderia intensiva
i una cabana porcina totalment desproporcionada en alguns territoris, que a banda
de produir grans impactes ambientals i socials, doncs, el dia que peti tindrà unes
conseqüències devastadores per a aquests territoris.
I la segona advertència que crec que aquesta crisi ens planteja i que tampoc
és nova però a la qual vostè no hi ha fet referència en la seva intervenció, i sí que
m’agradaria si en la rèplica pot fer alguna reflexió al respecte, té a veure amb el model territorial i de despoblament rural.
La crisi posa de nou en relleu les desigualtats territorials, amb uns territoris
mancats de serveis i infraestructures bàsiques, i per tant amb moltes més dificultats
per fer front a una emergència sanitària com la que estem patint, que ha provocat,
entre d’altres, doncs, el tancament de CAPs en zones poc poblades, no?, cosa que
entenem, perquè cal concentrar els esforços en fer front a la crisi, però que també
perjudica alguns territoris. Però que, al mateix temps, aquesta crisi també ens mostra que l’estil de vida urbà, de grans aglomeracions urbanes, però també el model
radial d’ordenació del territori que tenim és un model que ens sobreexposa a epidèmies com les que estem vivint, i que, per tant, cal una aposta molt més decidida
per una planificació territorial amb visió de conjunt que reverteixi les dinàmiques
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de despoblament que estem vivint. Per tant, això la crisi també ens ho diu, cosa que
molts de nosaltres, doncs, ja dèiem abans, no?
Per tant, ni des del punt de vista de sobirania alimentària i de supervivència del
sector primari, ni des del punt de vista de la lluita contra el despoblament rural –s’hi
feia referència ara també, no?–, creiem que els pressupostos que aprovarem la setmana que ve, doncs, són suficients. Des del nostre grup parlamentari ens oferim de
nou per tal que, un cop aprovats aquests pressupostos –que són necessaris, perquè
entre d’altres coses aporten 900 milions d’euros més en salut, però que un cop aprovats, doncs–, estenem la mà de nou per passar a aprovar un pla de xoc per fer front
als efectes d’aquesta crisi i que necessàriament aquest pla incorpori nous recursos
per al sector primari i per a la Catalunya buidada.
I acabo, president, amb algunes mesures concretes que m’agradaria destacar, algunes de les quals la consellera ja les ha comentat, eh?
La primera, de suport als sectors més afectats per la crisi, com és el cas del boví,
de l’oví, del cabrum o el vi. Ajudes a petits productors que depenen de l’hostaleria
i la restauració i que s’estan veient molt afectats per la crisi. Suport a la ramaderia
extensiva, que practiquen bàsicament els petits ramaders per tal que, a més de fomentar circuits de connexió entre ells i petits elaboradors, doncs l’Administració
adquireixi també compromisos de consum d’aquest producte.
Mesures per garantir la mà d’obra en condicions a la campanya d’aclarida i de
recollida de la fruita, després m’hi referiré en una de les preguntes. Protocols i inspecció de garantia sanitària de seguretat i higiene al camp, en la manipulació alimentària, la distribució i la venda, qüestions a les quals també vostè s’ha referit, no?
Suport a la venda directa i de proximitat. Impulsar la reobertura o la creació d’escorxadors municipals o comunitaris multiespècie, de petita capacitat, en explotacions
o escorxadors mòbils, per incrementar les mesures de seguretat i disminuir el sofriment animal i fer costat a les petites explotacions.
I també impulsar la reobertura o la creació de sales d’elaboració d’especejament
locals per facilitar la venda directa i els canals curts de distribució. Voldríem saber també aquí l’opinió de la consellera i si des del departament contemplen tant la
reobertura o creació d’escorxadors municipals i petits, com les sales d’elaboració.
I per últim, suport a les petites iniciatives de productors locals i de cooperatives
de consum. Sovint són centrades en producte ecològic i que entenem que són imprescindibles perquè la crisi no només no acabi deixant tota la producció i distribució en mans de grans empreses de l’agroindústria, sinó que potenciï els models
alternatius de proximitat ecològics, de qualitat i de salut.
I per acabar, ara sí, no? Crec que si alguna cosa hem après amb aquesta crisi és
que quan les coses es posen difícils el sector públic és qui respon. No el debilitem;
també en el món rural i en el sector primari necessitem una acció proactiva i decidida del sector públic. Per tant l’animem, consellera, a que això sigui així.
Moltes gràcies, president.
El president

Gràcies, diputat Parés. Ara per a la intervenció del Subgrup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la diputada Natàlia
Sànchez, per un temps màxim de cinc minuts. Endavant, diputada.
Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia. Bon dia, consellera; bon dia, diputats; bon dia a tots i a totes. Primer de tot, moltes gràcies als treballadors i treballadores del Parlament que estan
fent possible aquestes compareixences. Segon, evidentment, donem el condol a les
persones que han perdut familiars, amics en el context d’aquesta crisi.
I ens hi posem. Avui, a més a més, és Dia Internacional de la Lluita Camperola.
Per tant, és adequat estar avui en aquesta comissió sobre agricultura i pagesia, a més
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a més en un context en què es fa evident que la lluita camperola, que la lluita pagesa,
que la lluita per la terra serà prioritària.
Consellera, a vostè li ha tocat viure grans incendis forestals, grans inundacions
com les que acabem de viure fa poques setmanes, en realitat, com són, doncs, en els
efectes del Gloria, i li ha tocat viure també una gran pandèmia. Per tant, estem en
un context en què li ha tocat gairebé fer un assaig i fer front a grans crisis que posen
en valor i que posen sobre la taula la importància del sector de la pagesia, de cuidar
la terra i de cuidar el dret a l’alimentació.
I per tant, de totes aquestes crisis, que al cap i a la fi també són on veiem aflorar
la crisi d’un sistema agrocapitalista que posa en qüestió la forma que hem tingut o
que el sistema ens obliga a viure, i per tant són imprescindibles aquests aprenentatges, alguns dels que plantejava i alguns que intentarem posar sobre la taula, per
avançar cap a una transició, cap a la sobirania alimentària real. Ja s’ha dit, la nostra
dependència de les exportacions és un problema per al sector.
Intentaré també, en els tres nivells que vostè ha parlat, doncs, també d’intervenir
en aquest sentit. Primer de tot, les mesures immediates, algunes preguntes. Vostè
parlava d’evitar el trencament de la cadena alimentària. Nosaltres també insistim en
que la qüestió de que ens haguem trobat que alguns ajuntaments, fruit de les seves
competències, hagin decidit tancar mercats a l’aire lliure és una mala decisió. Per
tant, li demanem que siguin encara més proactius del que han estat per poder obrir
amb les mesures de seguretat convenients tots els mercats. A dia d’avui hi ha governs del seu propi partit que tenen mercats municipals tancats. Per tant, rectifiquem
i intentem garantir aquesta realitat.
Així mateix, també creiem que caldria facilitar la distribució i espais logístics
de distribució per a totes aquestes iniciatives que estem posant en valor, que els mateixos petits productors i petits distribuïdors estan posant sobre la taula, que des de
l’Administració facilitem aquesta logística, que segur que en alguns casos ja s’ha fet.
Vostè també ha parlat de la campanya agrària. En aquest sentit, i n’ha fet un esment, nosaltres, pel que fa a la proposta utilitarista i racista que ha fet el Govern de
l’Estat espanyol pel que fa a la contractació, a la regularització a través de permís
de treball a persones migrades, només temporalment, per cobrir la necessitat de mà
d’obra pagesa, doncs, creiem que és totalment..., és utilitarisme, que, a més a més,
és insuficient perquè no sé si vostè ens parlava de les dades de les persones que es
necessiten per treballar, i creiem que aquesta mesura, a més, és insuficient. No sé si
pot intentar entrar amb més profunditat en aquesta qüestió. Nosaltres considerem
que el que s’està plantejant és un abús cap les persones migrades i que només se’ls
planteja aquest permís de treball temporal. Nosaltres apostem per una regularització
definitiva de totes les persones que, a dia d’avui, per culpa de la Llei d’estrangeria
tenen limitat l’accés a drets fonamentals com és la sanitat, l’educació o d’altres.
I acabo, tinc poquet temps, i després en la segona intervenció intentaré desenvolupar algunes de les propostes.
Parlava de la reconstrucció, del dia després. Li deia al principi de la intervenció
la importància d’aquesta lluita camperola que haurà de venir, de les prioritats que
hi ha, fruit del context de crisi sistèmica en la que vivim. I per tant nosaltres li preguntem si des del departament s’ha estudiat o s’estudia o li proposem que s’estudiï
una proposta de renda bàsica agrària pagesa perquè asseguri el manteniment de la
pagesia que produeix els aliments imprescindibles per a la reproducció de la vida.
Per tant, li proposem que estudiem conjuntament i arribem a consensos per plantejar i estudiar la possibilitat d’una renda bàsica agrària pagesa. I en aquest sentit,
també li fem a tots els grups parlamentaris, els emplacem... Vaig acabant.
El president

Diputada, ha esgotat el temps. Ha d’anar acabant.
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Sí, acabo. Plantegem també d’aprovar, per exemple, algunes de les nostres esmenes amb relació a un pressupost que nosaltres ja consideràvem insuficient. Si ja era insuficient abans de la crisi de la Covid-19, ara, bàsicament, està caducat i que, per tant,
cal que fem esforços per intentar que totes aquelles propostes que puguin ser útils,
fruit d’aquest context, es puguin aprovar, com el Fons de lluita contra el despoblament, que pot ser molt interessant de cara a la vida rural i també a la vida agrària.
I en la següent intervenció intentaré... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de l’oradora.)
El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, té la paraula el diputat Alejandro Fernández per un temps màxim de cinc
minuts. Endavant, Alejandro.
Alejandro Fernández Álvarez

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador.)
Moltíssimes gràcies, president. Primer de tot, afegir-me a les paraules de suport
a les persones malaltes, de condol a aquelles famílies que han perdut éssers estimats
i també un agraïment al sector, que ja s’ha dit, efectivament, un sector que pateix
molt, que ha patit molt, i que en crisis com aquestes demostra la seva rellevància.
També un agraïment a la consellera per la seva feina aquests dies difícils i per la
seva compareixença.

Pregunta al Govern sobre les mesures d’ajut adoptades per a minimitzar
l’impacte de la Covid-19 en el sector agrícola i ramader
311-01645/12

Com que participo en una altra videoconferència simultàniament intentaré reagrupar les preguntes i després de la intervenció de la consellera ja les seguirem
després, a través del Canal Parlament. Intentaré en aquests minuts fer pregunta i intervenció alhora, sobre algunes qüestions que ha esmentat la consellera però que en
determinats casos hi ha algunes confusions, fins i tot.
Ha parlat vostè... Són tres, quatre qüestions. Ha parlat de la manca de mà d’obra,
efectivament. En el cas concret de la campanya de la recollida de fruita d’os, el molt
calorós mes de febrer ha provocat que s’avanci i la campanya, en conseqüència, està
en risc i, evidentment, no hi han prou treballadors per recollir.
En els darrers dies, potser arran d’una confusió, perquè no coincideixen exactament amb el que vostè, senyora consellera, ha manifestat avui, però el que es va
traslladar, fins i tot a algun mitjà de comunicació, és que la decisió del ministeri de
restringir l’entrada de temporers d’altres comunitats autònomes espanyoles havia
rebut el suport de la consellera. És una qüestió que m’agradaria que es pogués concretar i que pogués ratificar o no.
També amb relació a la fruita, el passat 6 de febrer, al saló Fruit Logistica de
Berlín, vostè va avançar una sèrie de mesures per ajudar a la liquiditat dels productors a través de l’Institut Català de Finances. Han parlat també altres portaveus sobre aquesta qüestió. Com està exactament el tema? Entre d’altres coses perquè, bé,
les queixes són constants i hi ha un compromís, després el senyor Torra també el va
manifestar, i de moment no s’està concretant en accions efectives.
En tercer lloc, també s’ha parlat del sector oví i del caprí, de la baixada dràstica
dels preus de la carn en dos sectors concrets, l’oví i el caprí, que estan molt associats
amb l’hostaleria, que està patint i encara patirà més en els propers mesos. Vostè ha
parlat de dos mesures concretes però no ha parlat de dates. Ens agradaria que les
pogués concretar.
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Per acabar, finalment, aquesta intervenció, també s’hi ha referit, però quan parla
de la reivindicació de l’avançament dels pagaments de la PAC... En d’altres comunitats autònomes, l’altre dia es van veure declaracions d’Isabel Díaz Ayuso o d’Alfonso Fernández Mañueco, a Castella i Lleó, es va donar una data de compromís,
que era fer tot el possible per aconseguir aquests pagaments abans del 31 d’octubre.
Vostè s’hi ha referit també, que treballaran per aconseguir-ho, però si pogués concretar alguna data, perquè és una cosa que tal com estan les coses és absolutament...
(Tall de comunicació.)
Per tant, aquestes serien les qüestions que volíem plantejar.
Moltíssimes gràcies.
El president

Bé; gràcies, diputat.

Sessió informativa amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació sobre les mesures adoptades pel departament per a fer front
a la Covid-19 (continuació)
355-00130/12

Ara ve la intervenció del Grup Parlamentari Republicà, la diputada Irene Fornós,
per un temps màxim de deu minuts. Endavant, Irene.
Irene Fornós i Curto

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’oradora.)
Gràcies, president. Molt honorable consellera Jordà, diputades i diputats i també
els treballadors... (tall de comunicació) dels equips tècnics del Parlament que estan
fent possible esta compareixença de la consellera en esta comissió telemàtica. Gràcies i bon dia a tots.
I tampoc no podria començar la meua intervenció, no?, sense, igual que la resta
de companys, mostrar lo meu suport i lo del meu grup parlamentari a totes les persones i als seus familiars i amics que en estos moments, doncs, estan hospitalitzades
o estan aïllades a causa de la Covid-19, desitjar-los, esta prompta i bona recuperació.
I també mostrar el més sincer condol a totes aquelles altres persones que han perdut
gent estimada a causa d’esta pandèmia que estem patint a nivell mundial. Una crisi
sanitària que no afecta només Catalunya, sinó que afecta tot lo món, i per tant són
tots los governs en estos moments que han dedicat tots los seus esforços per poder-hi
fer front. Estem en una situació mai viscuda al segle xxi, i això també mos reconeix
com a societat que té un gran repte, de cara a la societat i als temps que estem vivint.
Una crisi que no només és sanitària, sinó que com tots hem pogut veure estos
dies també, les seues conseqüències també acaben sent econòmiques i unes conseqüències també socials i que abracen qualsevol àmbit, des de qualsevol situació, tan
sigui en major grau o en menor grau, però que en estos moments res és com potser
era fa un mes.
Lo Govern de la Generalitat, davant d’esta situació, crec que ha demostrat també estar a l’alçada. Segurament no tot s’ha fet bé. L’excepcionalitat i la singularitat
d’una situació sense precedents ha estat immensa. Però, malgrat això, lo Govern i
els seus departaments s’han avançat en moltes decisions i en altres han sabut també
donar resposta prou ràpidament per poder-hi fer front, buscar solucions i prendre
mesures i decisions també valentes per tal de protegir a la societat d’este virus, però
també de parlar d’eines i de poder afrontar les seues conseqüències.
Crec que el Departament d’Agricultura, en este cas, és tot un exemple, no només per la seua actuació una vegada declarada la pandèmia, el confinament i l’estat
d’alarma, sinó que ja de molt abans. Crec que les polítiques impulsades pel departament, ara, en plena crisi sanitària, s’ha demostrat que són les correctes, que són les
Sessió 14 de la CARPA

27

DSPC-C 478
17 d’abril de 2020

Sessió 14 de la CARPA

que donen el bon camí. Donar valor al nostre sector primari i als seus productors, dotar-los d’eines i de recursos per promocionar els seus productes. Prioritzar el consum
de proximitat, com s’està fent des del departament, treballar, com altres companys
també deien, no?, en polítiques per assegurar l’autosuficiència i la sobirania alimentària, en este producte de proximitat.
I sobretot esta governança republicana per mantindre una relació estreta amb
les organitzacions agràries, amb les confraries o amb la resta del teixit de la indústria agroalimentària i de tot el teixit que forma part de tot este sector que, al final,
el resultat ha sigut que el bon funcionament de tot això, de les bones polítiques i el
bon engranatge que s’estava fent al final mos ha permès poder tindre estos dies los
millors aliments als hipermercats, als mercats i a les petites botigues de pobles o de
barri. Tot això crec que també s’ha de ficar en relleu.
Tot això, com hem dit, ha estat possible gràcies a la ràpida actuació i resposta
que s’ha pogut donar en molts àmbits. Amb tot, potser no s’ha pogut anar tan ràpid i
la consellera abans, doncs, també ho recordava, no?, com ha sigut el tema del sector
pesquer, en que ha costat una mica més degut a unes causes concretes també provocades per les dificultats de la crisi que estem patint, però que a poc a poc també
s’ha anat encarrilant, també, crec, gràcies a la feina feta, entre els diferents departaments, com ha sigut també treballant al costat del Departament de Salut, que ha anat
redactant i ajudant fent estes recomanacions i estes resolucions, per poder fer també
les feines que són del sector primari amb les mesures que tocava.
O la feina que s’està fent des del departament de la conselleria de Treball, que ja
ha explicat també la consellera i que també han preguntat los altres companys, no?,
tot el que seria lo tema que ara mos preocupa tant, que és el tema dels temporers.
Com també en provar i donar solucions a altres situacions provocades per la parada
d’algunes activitats també del sector primari.
Però, bé, malgrat això, també des del grup parlamentari som conscients que esta
crisi segueix causant grans situacions greus a molts dels nostres empresaris, autònoms, pagesos, pageses, ramaders, ramaderes i gent del sector pesquer, que s’han
vist com estos dies los costa també doncs molt, ja també ho ha comentat, el poder
treure los seus productes al mercat. Molts, segurament, degut a que molts d’estos
productes acaben anant destinats al món de l’hostaleria i la restauració, que també
s’ha vist forçada a haver de baixar la persiana, i que per tant a estos productes los
costa molt més tindre esta sortida.
O sectors com és el cas dels productors de raïm, que se’ls afegeix a una crisi que
ja patien. I també vull aprofitar per agrair a la consellera, no?, haver-se ja reunit també amb lo sector del vi i del cava, per buscar solucions i per a preparar propostes.
O que també, com s’ha comentat, lo que està passant amb lo tema de la fruita
dolça, no?, un sector que també ja es veia immers en una crisi molt greu, just abans
de començar la pandèmia, no?, la crisi del coronavirus. Com sabeu, tots nosaltres
mateixos al Parlament estàvem intentant treballar tots al seu costat, i que ara, a més
a més, se li suma esta altra crisi a les portes d’una campanya, amb una falta de mà
d’obra i que, bé, avui és un tema important en esta comissió, jo tampoc no em faré
més extensa. La consellera n’ha parlat. A més a més, hi han diverses preguntes registrades també per part del nostre grup parlamentari. Crec que després ja tindrem
temps de poder-ne parlar més.
S’han fet moltes mesures. Caldrà fer-ne moltíssimes més. S’ha parlat també, no?,
d’estes ajudes de l’Institut Català de Finances. En caldran moltes més i hauran de ser
un exemple. Com ha sigut el cas que s’ha pogut fer la inversió per a transformar instal·lacions, per a poder fer los processos de transformació d’alguns productes, com
ha sigut, per exemple, el cas de l’excedent de llet, un producte que no podíem malbaratar i que gràcies a estes inversions que s’han pogut fer en determinades instal·lacions o se n’han pogut derivar altres productes com són els formatges. Però, bé, són
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mesures que caldrà continuar fent i que caldrà fer-ne moltes més com també s’ha dit
abans aquí, en esta mateixa comissió.
Com també forçar molt més a Madrid. Jo crec que esta crisi sanitària també ha
fet palès estos dies que les relacions amb el Ministeri d’Agricultura no han estat dolentes i s’han pogut anar traslladant moltes propostes. També crec que acaba deixant
clar la necessitat que tenim de ser un estat propi, ja que així creiem que totes estes
actuacions, tota esta crisi segurament l’haguéssim pogut gestionar molt millor. La
centralització en este cas, ja anterior, de moltes de les competències agràries de Catalunya a Madrid creiem que no és un model que ens siga útil. Lo Govern de Catalunya ha anat sempre per davant, i en este cas el Departament d’Agricultura també
així ho ha fet.
I en tot cas, sí que demanem a Madrid que es donin pressa, no?, en totes estes
propostes que li hem fet arribar, en totes estes mesures, que encara no tenim resposta, de com s’hauran d’aplicar algunes mesures concretes, també, per exemple, en lo
tema de la Unió Europea.
I crec que en lo punt que mos trobem també negar la realitat és enganyar-se a un
mateix. En estos moments em reitero a posar de manifest que no poder disposar de
totes les competències en Agricultura, en Ramaderia, en Pesca i en Alimentació a
qui acaba realment afectant el que és el sector primari del nostre país.
Malgrat això, lo Govern i el Departament d’Agricultura estan posant tots els
seus esforços i recursos per fer front a estes necessitats provocades per la crisi de
la Covid-19, i és per això que també pensem que és necessari que es puguin aprovar estos pressupostos, no?, amb esta dotació, este increment d’estos 3.000 milions
d’euros dels que els departaments ja podrien disposar si no hagués estat, per este recurs presentat al Consell de Garanties Estatutàries pel Grup de Ciutadans, un recurs
que no ha tingut més recorregut, que no estava fonamentat i així ho ha dit el mateix
Consell de Garanties Estatutàries. Però que, en tot cas, en plena crisi ha sigut una
llàstima no poder haver tingut estos diners i que cada departament hagués prioritzat
en quina part podien ser més útils per a fer front a esta crisi.
Uns pressupostos que, per exemple, en lo cas que estem parlant, dins del departament també aportava dotació en recerca i en coneixement, no?, com és el cas de
l’IRTA, que en estos moments està fent una faena i està allí treballant per trobar una
vacuna contra el virus de la Covid-19. I per tant esperem que esta setmana ja es puguin aprovar estos pressupostos i també poguéssim tindre estes dotacions econòmiques que en estos moments, ho repeteixo, tanta, tanta falta fan al país.
Però, bé, esta crisi sanitària, també ho ha comentat alguns, també serà per a
reconstruir i també ha de ser una oportunitat per a millorar la manera de fer moltíssimes coses. S’hauran de fer noves polítiques, apostar per la investigació, per fer
polítiques que posen les persones al centre de la política.
I tal com ha fet lo Departament d’Agricultura en moltes de les campanyes, com
esta campanya que abans d’esta crisi també es va ficar als mitjans de comunicació,
on hi havia persones reals, persones amb noms i cognoms, productors, pagesos,
agricultors i ramaders del nostre país, perquè darrere de cada producte, darrere de
cada transportista que ens porta estos productes hi ha persones, persones que esta
crisi mos ha de fer entendre que són la prioritat i que caldrà continuar treballant per
a fer polítiques o sobretot vagin pensant en lo benestar de les persones i ficar les
persones al centre de les polítiques.
I jo, per acabar, tampoc no voldria deixar esta compareixença sense tampoc fer
una menció a les dones del món rural. Moltes d’elles estan... (tall de comunicació)
...estos dies lo confinament, però moltes d’elles també estos dies han hagut de treballar i compaginar les tasques de la cura dels seus fills, dels seus familiars, amb les
tasques de les explotacions agràries i ramaderes. Són realitats de la nostra societat...
El president

Vagi acabant, si us plau.
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Vaig acabant. Són realitats de la nostra societat però que aquesta crisi encara ha
posat més de manifest.
I ja per acabar, un agraïment molt especial al sector sanitari, a tots els que en
formen part, per la seua vocació, la seua dedicació, el seu gran esforç estos dies.
I com deia també la diputada Sànchez de la CUP, avui, dia 17 d’abril, Dia de la Lluita Camperola, un agraïment immens a tot el sector agrari, que gràcies a ells tenim
productes frescos de la terra i de la mar.
Moltíssimes gràcies.
El president

Gràcies, diputada. Ara passaríem a la intervenció del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya. La diputada Imma Gallardo. Endavant, diputada.
Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades, bon dia. Moltes gràcies, honorable consellera Jordà, per la seva sol·licitud a comparèixer davant aquesta comissió
per explicar-nos aquestes mesures adoptades pel seu departament enfront de la
Covid-19.
En primer lloc, i en nom de Junts per Catalunya, m’agradaria començar també la
meva intervenció donant tot el suport a totes les persones contagiades, desitjant
la seva propera recuperació i també el condol a totes les persones que han perdut
algun ésser estimat.
En segon lloc, també vull fer arribar un agraïment immens i tot el suport a totes
les persones que estan vetllant per la ciutadania, perquè estiguem segurs, per tenir els
pobles i ciutats nets, per treballar en serveis essencials, aquells que fan possible que
cada dia trobem menjar als supermercats i petits comerços i, especialment, els
que ens curen i treballen als centres sanitaris de tot el país. Tot el suport a la comunitat sanitària i a la comunitat científica per apel·lar a mesures contundents i al
sentit comú.
Però també vull fer un agraïment molt especial a la gent del món rural, als pagesos i pageses i als homes i dones que treballen a la mar i que aquests tampoc s’han
aturat.
I en tercer lloc, malgrat algunes lamentables excepcions, també el meu agraïment a una societat catalana responsable, cívica, generosa i solidària, que ha fet
seves les recomanacions dels experts del Govern des del primer moment, i s’ha autoconfinat. I sobretot als infants que aquests dies ho estan patint més que ningú. Sense
cap mena de dubte, aquest acte de responsabilitat ha contribuït i està contribuint a
no expandir més el virus. Com sempre, la majoria de catalans i catalanes han posat
el bé comú per davant del bé individual.
Perquè en aquesta crisi el Govern de Catalunya actua i ha actuat amb determinació, responsabilitat, preventivament i amb capacitat d’anticipació i prenent mesures a vegades dràstiques, regals i efectives. De ben segur que hi ha coses que es
podrien haver fet diferent i d’altres que no han sortit com s’esperava. I ha calgut ferne autocrítica i també rectificar, cosa que a vegades hem trobat a faltar en d’altres
administracions. Però estic convençuda que la ciutadania, en general, hem d’agraït
el lideratge del molt honorable president Torra i la feina dels consellers i conselleres
que han estat des del primer moment al nostre costat compartint la informació cada
dia en aquests moments tan complicats.
Hem coincidit totes les intervencions en que aquesta greu crisi ha de transformar-se en oportunitat. Justament en aquests dies l’activitat agrària s’ha pogut continuar desenvolupant perquè també és un sector essencial, i prou que ho reclamen
totes les persones que es dediquen a treballar el camp i el bestiar o a la mar, però
malauradament el reconeixement sembla que no acaba d’arribar mai. Perquè, consellera, venim d’uns greus incendis, d’uns temporals amb una violència que no es
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recordava de fa molts anys i ara un virus, una pandèmia a nivell mundial que ha
paralitzat el món sencer.
En aquests episodis ja s’ha vist clarament la importància del primer sector, però
el reconeixement, com deia abans, sembla que no acaba d’arribar mai ni per part de
la societat ni de les administracions. Sí, ara sembla que la cosa es comença a sensibilitzar més. Es considera un sector essencial però també està en greus problemes;
en sou ben coneixedora i n’heu parlat en la vostra intervenció, però ens sembla important tornar-ne a parlar.
En alguns territoris la campanya de la recollida de la fruita és a punt de començar i la crisi de la Covid-19 encara ha agreujat més la problemàtica d’altres anys dels
temporers. Perquè a la dificultat de trobar persones per treballar, s’hauran de resoldre problemes com ara el nombre d’ocupants per poder anar dins els vehicles, la
capacitat dels allotjaments... Li farem una pregunta concreta sobre aquest greu problema, però ens sembla que és molt important aquesta coordinació imprescindible
del departament amb d’altres conselleries.
Hi ha altres sectors, també n’heu fet esment, que ho estan passant molt malament, com la carn, sobretot la de xai, amb aquesta caiguda de preus històrica i el
mercat saturat. Cal donar-los urgentment una solució, els cal suport, perquè des del
ministerio i Brussel·les autoritzin la congelació, però també aquests ajuts directes des
del DARPA pels xais nascuts des de mitjans de març a les explotacions catalanes.
També la carn de vedella s’està veient afectada i en menor mesura el cavall. També
viticultors dels cellers petits o mitjans, els de la flor ornamental... N’heu fet repàs,
consellera, però ens sembla important aquest reconeixement, també.
Els petits obradors de formatge, iogurt, melmelades, plantes aromàtiques, tots
ells molt relacionats amb el turisme i la restauració a les nostres comarques, han
estat molt actius i emprenedors, entrelligant iniciatives que han resultat molt atractives, i això no es pot deixar morir. Per això els cal tot el suport que des del departament se’ls pugui donar i li voldria demanar què hi podran fer, al respecte. Cal
potenciar encara més la venda de productes de proximitat, cal cercar plegats aquesta
estratègia que faci possible tenir els nostres productes de qualitat a algunes de les
grans superfícies, els centres que depenguin de la Generalitat de Catalunya... N’hem
parlat, d’això, en diferents comissions.
Cal fer més campanyes publicitàries per buscar la complicitat dels consumidors.
De fet, i se’n parlava també en les diferents intervencions, i encara que resulti paradoxal, estan sorgint tot d’iniciatives solidàries arreu del territori que estan donant
molts bons resultats, on s’ajunten diferents petits productors i venen el seu producte
directament al consumidor i també destinen una part dels beneficis obtinguts a la
lluita contra la Covid-19. Un exemple és el lot solidari impulsat des del Parc Natural de l’Alt Pirineu, «Del parc al plat», que agrupa aquests diferents productes de la
zona d’influència del Parc. També els petits obradors de carn que venen directament,
portant-ho a les cases, i que ja havien avançat en la venda a Internet. Estan treballant
força i amb mercats que abans no hi estaven.
Són petits exemples, però ara un dels reptes, justament, serà que una part de la
producció es diversifiqui perquè el que ens cal són més pagesos i pageses que treballin i cuidin el territori. Celebrem aquest mapa que ens deia la consellera, on apareixeran totes aquestes iniciatives.
Aquesta greu crisi mundial ens ha de portar a repensar moltes coses, no només
per les mostres evidents de com s’està recuperant la natura, que també, sinó que ens
caldrà tenir molt present aquests reptes i oportunitats que se’ns obren.
Des de Junts per Catalunya creiem que cal apostar molt més per la modernització, per una agricultura més basada en el coneixement, amb el medi ambient com a
tema central dins del canvi climàtic. Ens cal una clara definició del que és un pagès i
em faig meva la d’un company que hi entén força, que diu que un pagès és qui depèn
del treball de la terra. I, sí, la feina al camp, amb el bestiar, és molt dura, però també
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ho és treballar en un torn de fàbrica sense veure la llum del sol. I aquí hem de reivindicar molt més la qualitat de vida que podem oferir a la majoria dels nostres pobles
i ciutats, en entorns rurals, pel que fa a la qualitat de l’aire, els sorolls, la proximitat
i el veïnatge, el contacte amb la natura, la tranquil·litat i la bellesa dels paisatges.
Però perquè tot això sigui una realitat ens cal assegurar que la gent es pugui guanyar la vida dignament. I, a banda de millorar les comunicacions i les telecomunicacions –i aquests dies hem constatat com en podem arribar a estar de connectats i
treballar des de casa estant, i aquesta és una aposta que des de la conselleria de Polítiques Digitals es va tenir molt clara des del començament d’aquesta legislatura–,
com a Junts per Catalunya creiem que una bona fórmula per aconseguir fixar la gent
al territori seria anar cap a una assegurança agrària més universal, on es garantissin,
entre d’altres, els mínims costos de producció. Altres països ja ho estan aplicant amb
bons resultats.
Sabem també que des del departament que vostè presideix s’ha iniciat un conjunt
d’actuacions tecnològiques i organitzatives per tal que la Covid-19 afecti el mínim
possible el funcionament de tasques vinculades a la gestió de la PAC, però ens preocupa molt aquest tema, consellera.
Està clar que hi haurà una disminució, perquè el Regne Unit ja no hi aportarà
tants fons, perquè depèn de com vagin les coses potser també caldrà destinar una
part a fer front al Covid-19, i això no es podrà discutir. Però, consellera, necessitem
una PAC forta, sí, però també ens cal un sector que sigui més productiu, més autosuficient en alguns aspectes. Cal una distribució més justa entre estats i agricultors.
Consellera, té tota la nostra confiança, però li demanem, que segurament ho farà
i ho està fent, que busqui tots els euros possibles per ajudar el primer sector. Tenim
al davant un futur incert i necessitem un primer sector competitiu, fort i amb els
recursos suficients per fer front a la pandèmia del coronavirus i el que ens vindrà
després.
Celebrem que el Departament d’Agricultura hagi convocat els ajuts associats al
Contracte Global d’Explotació. M’ha cridat l’atenció que per reforçar la instal·lació
de joves empresaris agraris es posarà en marxa en breu aquesta oficina virtual, el
Ruralcat, dedicat a aquests joves que s’incorporen a l’activitat agrària i amb una
atenció especial per als que no tenen experiència prèvia al sector. És fonamental el
relleu en aquest sector, també s’ha dit.
I pel que fa als tràmits virtuals, benvinguts siguin, però ja li he comentat en més
d’una ocasió que siguin fàcils, posem-ho fàcil des de l’Administració, consellera.
També hem tingut coneixement de les reivindicacions davant el MAPA pel que
fa a la campanya agrària, els sectors en crisi o els fons europeus, i el que li demanem
és en tot cas una major coordinació i estratègia amb tots els grups parlamentaris que
tenim representació a Madrid per seguir amb les reivindicacions justes.
Però també creiem que des del DARPA es poden fer més coses, continuar avançant en aquest contacte permanent amb els diferents sectors, també més plans
d’acció, més pactes per l’acció en el món rural. Ens teniu al vostre costat, consellera,
per al que puguem ajudar en totes aquestes mesures.
I jo, president, ho deixaria aquí.
Gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputada. Bé, doncs ara, per respondre les preguntes, aclariments
a les intervencions dels diferents grups parlamentaris i subgrups parlamentaris, té
la paraula la consellera Teresa Jordà per un temps, no màxim de trenta minuts, perquè per molt que hem esgotat l’hora anteriorment, no és acumulable, d’acord? Aviso perquè així ho haurem de portar a terme d’aquesta manera. D’acord, consellera?
Doncs, té la paraula.
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(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de la consellera.)
Moltes gràcies, president. No m’havia passat pel barret, eh?, que poguéssim acumular els vint minuts o un quart d’hora de la meva primera intervenció.
Bé, moltes gràcies per totes les aportacions. Hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, però també hi han moltes reflexions, que m’he anotat, totes, i que si alguna me
l’he descuidat, doncs, temps tindrem per parlar-ne, perquè de tot plegat ens n’haurem de sortir tots junts.
Intentaré respondre. Pot ser que em deixi alguna cosa, però, bé, en qualsevol cas,
hi ha un altre torn, que no tenim per què obrir, però si el voleu obrir, l’obrim, cap
problema, i, si no, tenim després preguntes. I en tot cas, ja saben que per a mi sempre
és un plaer comparèixer davant d’aquesta comissió, és a dir, que tindrem temps per
parlar-ne.
El primer d’intervenir ha set el diputat Domínguez, l’amic Francisco. Ha parlat
de diverses coses. A veure si, telegràficament, soc capaç de contestar-te a tot.
Començaves fort, eh?, parlant de les problemàtiques del sector previ a la crisi
sanitària de la Covid-19. Sí, evidentment, el sector és un sector que sempre té debilitats i que en els diferents sectors del sector, doncs, en alguns moments uns van
millor, uns van pitjor, i això ve o és fruit de mil circumstàncies, de mil. Una de les
quals, de ben segur i molt important, justament és la que empara tot el que hem
parlat avui, no? Doncs, aquest no reconeixement de la feina que fa al sector, etcètera. Tot el tema de la cadena de distribució, perquè evidentment ningú té dubte que
tenim els millors productors, però que a vegades doncs no es guanyen prou bé la
vida. I això és absurd, perquè si algú fa les coses ben fetes, com és el cas, la vida se
l’hauria de guanyar i s’hauria de guanyar dignament. Però, en fi, això és un debat
extremadament extensiu.
Però vull pensar que bàsicament al que es referia era al sector de la fruita dolça, eh?, per aquests preus davant de la campanya, etcètera. Sabeu perfectament, per
què ho he explicat i ho continuarem fent, que hi estem lluitant. De fet, els alcaldes
de la zona, les diferents entitats agràries, les organitzacions agràries..., de fet tots,
la Federació de Cooperatives, la gent que està vinculada a les centrals, diputats del
Parlament que hi van ser presents, senadors, congressistes, tots per un cap estem
treballant en aquesta propera campanya, per a aquesta propera campanya, però bàsicament pel problema de la crisi dels preus baixos, que afecta la fruita dolça però
que afecta tants sectors. I sabeu perfectament que ens ha aparegut la pandèmia pel
mig. I que, a més a més, campanya o tempesta perfecta, permeteu-me, doncs tot això
aguditza aquesta problemàtica.
Fixeu-vos: tot deriva en una cosa molt clara; més enllà dels ajuts, del que puguem
tramitar, del que puguem fer, dels crèdits tous, del que vulgueu, passa per l’organització del mateix sector, per l’empoderament del mateix sector, pel múscul del mateix sector, per fer els deures també el mateix sector. Molts fets –molts fets–, però
alguns encara no. L’organització..., només serem forts si anem junts –només serem
forts si anem junts. És a dir, que... Li dic això perquè també m’ha semblat com... «El
sector estaba en la calle»... Home, no, el sector no estaba en la calle, no, el sector no
estava al carrer, el sector estava treballant al costat de l’Administració i de la resta
d’organitzacions per sortir-nos-en davant d’una crisi de preus flagrant i una vergonya a la percepció de que la fruita dolça que es fa en aquest país es pagui aquests
preus, i en això estava.
Diu vostè: «Vostè és la màxima autoritat del sector». Sí, jo tinc l’honor en aquests
moments de representar un sector fascinant i imprescindible per a aquest país. Això
ho tinc molt clar.
«Siguin vostès a tot arreu.» Menys a les rodes de premsa que fa el Govern al migdia en aquest país, que és obvi que no hi podem ser tots els consellers, i és obvi que
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de ben segur la portaveu i el conseller d’Interior i la consellera de Salut són els
que han de donar veu a les decisions del Govern. Moltes vegades també la portaveu
ha parlat algunes de les coses d’agricultura, de fet, parlen de tot allò que els passem.
Però, en qualsevol cas, aquesta consellera està amatent; si hi és aquesta consellera o
els seus directors generals o el secretari general, vol dir que hi és tot el departament
a totes les reunions que existeixen imprescindibles. En la presa de decisions de...
(Tall de comunicació.) Tenim un representant al Procicat, tenim un director general que està al Procicat. Qualsevol cosa que nosaltres hem d’explicar, directament,
abans d’anar Procicat, una servidora la transmet al conseller Buch o la transmet a la
consellera Vergés. És a dir, per això vostè no tingui cap mena de recança.
Com tampoc en les reunions on hi participen els agents econòmics i socials del
país. En aquest cas una servidora també hi és, eh?, allà on es prenen les decisions
econòmiques, perquè aquest sector és un sector econòmic importantíssim del país i
allà estem, al costat de la patronal, dels sindicats i de qui faci falta. En totes les reunions que s’han fet en aquest país, amb diferents consellers del Govern, la consellera
Jordà, representant aquest sector, també hi és.
Reivindicacions al ministeri. Les hem fet totes i les continuarem fent. Vostè em
parlava de la collita en verd, eh? Aquesta és una petició molt concreta que l’havíem de
transmetre al ministeri abans del dia 15 i que, justament, aquest cap de setmana va
ser una petició molt concreta, és una possible ajuda o solució, en caldran moltes –en
caldran moltes–, aquesta pot ser que sigui una.
Jo vaig convocar una reunió el dia 15, en parlava la diputada Fornós, em sembla,
amb tot el sector. En podem parlar més endavant, si hi ha alguna pregunta al respecte, sinó també ho anirem desgranant a mida que els vagi responent. I allà ens vàrem
posar d’acord molt ràpid, eh?, molt ràpid, perquè això es tracta d’una hemorràgia.
I en les hemorràgies hem de fer el que faci falta –el que faci falta. És a dir, i tot alhora, eh? No només caldrà prendre mesures de la immediatesa, sinó caldrà prendre
mesures per a després, però a llarg termini també, perquè ho hem de fer tot i ho hem
de fer tot alhora.
Però al ministeri hem demanat la destinació subvencionada, hem demanat l’allargament dels terminis, de repoblació de vinya, hem demanat la subvenció per a la
desqualificació del vi base, per al cava, hem demanat accions de promoció. Al ministeri, els hem omplert de demandes. Perquè, de fet, només aquestes les pot fer el
ministeri.
No sé si hi haurà una segona crisi de la Covid, amic Francisco, no ho sé. En
qualsevol cas, el que és evident és que hem d’estar preparats, ho hem d’estar com a
ciutadans, ho hem d’estar com a país, ho hem d’estar també com a sector, eh? No
tenim opció.
Tema prevenció d’incendis. Doncs, miri, s’ha continuat treballant en actuacions
forestals. Evidentment, s’han fet les mínimes, però s’han continuat fent. Òbviament,
sempre recordeu que distanciament social..., hi ha un seguit de mesures que s’han de
seguir. I s’ha seguit també treballant i fent actuacions forestals per a la producció
de biomassa energètica, en aquest cas, i la producció de palets. Això s’ha seguit treballant, també, ho repeteixo, sempre seguint els marges establerts, i es tornaran a
reprendre, sense cap mena de dubte, les feines estrictes de prevenció en el moment
oportú, en el moment en què se’ns doni permís, eh?, per entendre’ns.
L’amic Òscar Ordeig. Completament d’acord. Completament d’acord en que la
coordinació és vital. La coordinació és vital sempre, en la crisi de la Covid o en
qualsevol moment, perquè allò que fem coordinats vol dir que ho hem fet dialogadament, no? Només quan es dialoga hi ha coordinació. Vull dir que gràcies i endavant, no ho entenc d’una altra manera. De fet, sempre hi ha sigut també, també ho
vull deixar clar, aquest diàleg per al sector, aquesta coordinació. Si no ho fem junts
nosaltres, com a Comissió d’Agricultura, els diputats que treballeu a la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en definitiva, no podrem fer-ho en34
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lloc més, diguéssim, eh? Nosaltres, políticament, representant les nostres formacions polítiques, però també al costat, doncs, òbviament, del sector.
Per tenir la foto del tema de les exportacions, hi estem treballant. Jo en aquests
moments no els puc donar dades perquè no les tenim. Ho podeu entendre, però ho
facilitarem de seguida que ho tinguem. Hi estem treballant, eh?, hi estem treballant
aquí. Evidentment, us podeu imaginar, no?, que hi hem trobat situacions de tot tipus
però, en qualsevol cas, per això l’anàlisi també ha de ser més acurat i el farem en
els propers dies.
Pel tema d’EPIs, eh?, d’equips de protecció, que ens en parlava també el company Ordeig. Aquí hem de dir que el sector s’ha espavilat, com sempre, moltíssim.
Sabeu perfectament les problemàtiques que hem tingut com a país respecte a les demandes de tot aquest tipus d’equipaments i altres variacions dels mateixos equipaments. Però al sector agroalimentari, sempre hem defensat des de l’executiu, ho he
fet jo sempre des del consells de cada dimarts, que per nosaltres, que érem un sector
essencial, era important que la nostra gent anés equipada. Però sempre per davant
ens ha passat, evidentment, els sanitaris, com no pot ser..., per la problemàtica que
hem tingut amb les residències, etcètera.
I tot i així el sector s’ha espavilat d’una manera abismal. Afrucat, per exemple,
ho ha fet amb tot el que és el sector de la fruita. Les càrniques s’han ajuntat i han
fet demandes massives. Nosaltres, òbviament, hi hem set per un cap, ajudant, coordinant, a través de Prodeca, controlant les demandes, etcètera. Però val a dir –val
a dir– que aquí hi ha hagut una feina ingent per part del mateix sector, eh?, per part
del mateix sector.
Cada dia anem a analitzant la situació, és a dir, perquè cada dia és canviant. El
que avui és una pèrdua del 40 per cent, demà pot ser una pèrdua del 20, tant de bo,
o pot ser una pèrdua del 55, és a dir, que cada dia anem analitzant.
«D’on sortiran els diners?», em demanava. Doncs, és una gran pregunta. Els
diners sempre han de sortir dels mateixos llocs. En aquest cas, per nosaltres és molt
imprescindible la feina que fa el ministeri, eh?, la feina que fa el ministeri. Bàsicament, perquè moltes d’aquestes ajudes depenen del ministeri. Però, bàsicament, el
que no depèn del ministeri i que depèn de la Unió Europea –i no estic defugint de
responsabilitats, eh?–, en tot allò que depèn d’Europa el ministeri no ens deixa interlocutar, ho hem de fer a través del ministeri, eh? És a dir, que el ministeri té feina.
Allò que li demanem i allò que ha d’interlocutar amb Europa.
Fins a dia d’avui..., no, diguéssim, deixi-m’ho dir així, i això respon bastant a
tots, eh? Si aquesta compareixença l’haguéssim fet fa una setmana, jo us hauria dit
que el feeling amb el ministeri, el Ministeri d’Agricultura, estava sent important,
però ens ha desplegat amb dues coses en les últimes 24-48 hores que hem d’acabar
d’analitzar, però o ens aclareixen amb algun tipus d’esborrany o amb qualsevol trucada que puguem fer al ministeri o a qualsevol persona d’allà, o en qualsevol cas
se’ns presenta un problema.
I aquí també, Òscar –permet-me que avui ja també us tutegi, ja que us veig aquí
tant..., en pantalla–, necessitem també complicitat i ajuda, eh? Bàsicament és pel
tema de l’oví. Fixeu-vos, s’havia promès... Jo entenc que segurament la voluntat del
Ministeri d’Agricultura és tenir molts diners, eh? I he de dir i ho repeteixo que el
ministeri ha estat per un cap, ha estat amatent, hem fet dos consells consultius. Cada
vegada que he trucat al ministre he pogut parlar amb ell, cada vegada que el secretari general d’aquest departament ho ha fet amb el secretario general del ministeri,
hi ha sigut. Però aquí cadascú deu haver de defensar els seus diners i la seva part i
és el que ha de fer el ministre Planas, però en aquest cas s’havia parlat d’una ajuda,
recordin-ho, de trenta euros per animal, parlo de l’oví, eh?
Bé, ahir ens despertem amb un tuit del ministeri que parla de 10 milions d’euros.
Jo soc de lletres, però vaig fer ràpidament els càlculs i vaig veure que m’equivocava
de poc. Després, per sort, al departament hi ha gent que els afina molt els núme35
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ros. Però per fer només uns números molt ràpids. A Catalunya tenim..., no arribem
a cinquanta mil femelles que serien elegibles d’aquesta ajuda del ministeri pel tema
de l’oví. Dels 10 milions que posa el ministeri –que abans parlava de trenta euros,
eh?, per animal–, d’aquests 10 milions, ens tocarien per percentatge, que devem estar sobre el 2,3 per cent, 230.000 euros. 230.000 euros, els càlculs es fan ràpid. Són
quatre euros i mig, una mica més, per animal.
Clar, quin problema hi ha aquí? Que la proposta inicial del ministeri era trenta
euros per animal, eh?, per animal primable, dels que es podien pagar. Això ha fet
que alguns ramaders, no sé encara si molts, espero que no, s’hagin tret els xais a
quaranta, quaranta-cinc euros, pensant que amb els trenta, bé, doncs arribarien més
o menys al preu de mercat i això potser no és així. És a dir, no hi ha res pitjor que
crear falses expectatives.
I, evidentment, tenim un pressupost que aprovarem, si tot va bé, o que presentem
perquè s’aprovi d’aquí a una setmana. Aquest pressupost ens donarà marge. Saben perfectament que no tenim marge de maniobra amb uns pressupostos prorrogats. Però
el que no farà aquesta consellera i no ho faré perquè, és a dir, és absurd és dir que
donarem un ajut concret ics per a un sector concret. El que els puc dir és que estem
amatents, que batallarem allà on hem d’anar a demanar les ajudes, les excepcionalitats, els recursos, i que des del mateix departament no deixarem de buscar aquests
diners i aquests possibles ajuts. Ho hem fet, ho hem fet durant tres anys i mig amb
pressupost prorrogat, ho farem ara amb un pressupost nou, si és que el tenim, evidentment, evidentment. Però aquí necessitem també molta, molta, molta complicitat.
El que no farem és crear falses expectatives.
Els he explicat quins eren els sectors més afectats. Sortiran altres coses i segur
que no són agradables, segur. Allà hi serem. De fet –de fet–, i això segurament no
ho hauria ni de dir perquè parlo de no crear expectatives, però fixeu-vos-hi: quan
el ministeri parlava d’aquests trenta euros, des del departament vam dir: «Ostres,
hauríem de ser capaços de complementar fins a quaranta. Serem capaços de trobar
deu euros per cap de bestiar?» Bé, doncs ja tenim uns números fets, per exemple,
és a dir... Però no em facin avançar coses perquè ara mateix no tinc les condicions
per fer-ho. Però la idea és clara, eh?, és a dir, complicitat. I sobretot no creem falses
expectatives al sector.
Parlava també el diputat Ordeig de regadius. Evidentment, això és vital. Tot, tot
el que hem parlat jo he intentat explicar-los-ho, i ho hem fet. Saben perfectament
quines són les polítiques del departament. Tot això és importantíssim i és vital.
Marc Parés. Pot ser que em deixi coses, eh? companys, però és que se’m deu
estar acabant el temps. Estem recopilant dades, eh? En Marc donava molta importància a les dades, evidentment són flagrants. Hem de tenir-les clares. En aquest moment, a mode de titular, porc i pollastre és el que més es ven, us ho podeu imaginar,
fruita i verdura ha augmentat també, i, bé, els de l’Ebre, doncs, malgrat haver patit
el Gloria, estan traient tot l’arròs de la temporada passada, no? Diguéssim, la gent
també compra arròs i estic molt contenta de que puguin provar el de l’Ebre, perquè
segur que si s’enganxen a l’arròs de l’Ebre, no deixaran de comprar-lo mai més a la
seva vida, eh?
Mercats no sedentaris. Escolteu-me, aquí tenim un altre problema respecte al
ministeri que no he volgut dir a la meva primera intervenció perquè, ja us ho avanço ara, perquè pensava que sortiria. I això..., i contesto la Natàlia i contesto..., tots,
perquè me n’heu parlat tots, del mercat, eh?
Ahir ens va arribar una comunicació de la Delegación del Gobierno, que, seguint
instruccions de Madrid, és molt possible que aquest dissabte, que hi ha consell tècnic del Procicat, doncs, ens prohibeixin fer mercats no sedentaris. És a dir, quan els
diputats d’aquesta comissió em demaneu i doneu importància a aquests mercats, que
ho són, i que jo us he explicat que per nosaltres eren vitals i que hem fet el possible
i l’impossible, quan encara m’aportàveu alguna idea més per poder fer alguna cosa
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més, que ja us avanço que era com difícil perquè jo crec que ho hem fet tot, una servidora ha trucat a alcaldes, siguin de la meva formació política o no, perquè aquí,
perdoneu, però el partidisme tots hauríem d’haver oblidat fa molts anys que existeix,
que és molt lícit i legítim, però quan toca, quan no toca no... No m’ha fet, evidentment, cap tipus de..., en fi, no m’ha fet res trucar a qui hagi sigut per esperonar-lo
perquè el... (Tall de comunicació.)
Doncs, sapigueu que estem pendents d’això que se’ns comunica, eh? És a dir, que
no sé ni per què ni com, perquè això no s’entén ni ho entendrà ningú, eh? És a dir,
després podem tenir cues al Mercadona de torn, perdoneu que posi noms, i després
en el mercat no sedentari que organitzem des dels ajuntaments i que nosaltres podem també planificar com el fem, resulta que allà no, eh? En fi, veurem com acaba
aquest tema.
Marc, em parlaves d’una cosa molt interessant. De fet, si no haguéssim caigut en
aquesta Covid..., de fet, no tenim per què renunciar-hi, però evidentment els diners
veurem també què haurem de prioritzar, eh? Però aquí estem treballant de manera
incansable i, a més a més, ja tenim alguna cosa planificada.
Escorxadors municipals. Anàvem també a ajudar a acabar les obres dels escorxadors municipals. Segurament ho podrem fer igualment, eh? Això esperem, eh? Però
tot el tema dels escorxadors de baixa capacitat, treballant-hi.
Abans jo crec que d’acabar aquest any teníem l’experiència d’algun escorxador
mòbil, de fet la tindrem, no? Vital, el tema dels escorxadors és vital per al territori,
per a tot el territori.
Les cadenes curtes, l’experiència, n’hem d’aprendre d’això, ja ho sabíem, eh?
Però ara s’ha posat de manifest. Ho hem d’aprofitar, és una oportunitat brutal.
Producte de proximitat, sector estructurat. Tot això, Marc, aquestes són..., és en
el que volem centrar les polítiques del departament. Si no anem errats, així ho estem
fent. Sempre es deu poder corregir, eh?, però en qualsevol cas aquesta és la idea.
La companya de la CUP, Natàlia. Sí, és molt trist, de veritat que és molt trist que
haguem hagut de viure crisis, no?, aquesta de la Covid ja és una cosa extrema, no?
Hem hagut de viure l’incendi, hem hagut de viure tot l’episodi del Dana, hem hagut
de viure tot el tema del Gloria. Que ens hagi tocat o que m’hagi tocat a una servidora, també us ha tocat a vosaltres com a electes al Parlament, no? Això, segurament,
és fruit d’una altra cosa, de la casualitat. Però, en qualsevol cas, és un drama que
ens haguem de reivindicar perquè passen coses d’aquestes, és un drama. Però, bé,
ho hem de fer i ho fem i segurament també això és una oportunitat.
Dels mercats. Jo estic convençuda que és una mala decisió que tanquin, com ens
deies tu, però en qualsevol cas també, deixeu-m’ho dir, això ara passa a una altra
esfera. Si realment queda prohibit dissabte, batallarem i farem el que faci falta perquè no passi.
Completament d’acord, jo crec que ho he deixat molt clar, l’abús que s’està produint amb les persones migrades, més clar no puc dir-ho.
Parlaves... Això formaria part d’un debat apassionant i extens, eh? Parlaves de
la renda bàsica pagesa, eh? Personalment, i jo crec que això també ho compartia la
consellera Serret i segurament molts dels consellers que han tingut la sort de poder
estar al davant d’aquest departament, no?, l’important és poder fer aquelles polítiques fortes, aquelles polítiques realment veraces, diguéssim, perquè les persones
que es dediquen a aquest fantàstic sector es puguin guanyar la vida dignament, treballant i produint allò que fan. Perquè són els millors fent-ho, això seria l’òptim.
De fet, els ajuts directes del primer pilar, de la PAC, no deixen de ser una renda,
eh?, no deixen de ser una renda. Ara bé, és un sector essencial. Si no som capaços
com a societat de que se’n surtin, més enllà, òbviament, dels ajuts que s’han de donar i que donem des de la PAC i pel sector, això ho hem de fer sempre –ho hem de
fer sempre. Però si no som capaços de sortir-nos-en així, doncs, evidentment, això
s’ha de plantejar.
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Ara bé, jo entenc que una renda bàsica per a la pagesia ha de ser un sou digne.
Un sou digne, deixi’m aventurar també, ja que estem posats a fer números, 1.200
euros: 1.200 euros, 35.000 pagesos, que no són els que tenim aquest país, en tenim
forces més, 500 milions d’euros, eh? És a dir, treballem-hi, parlem-ne.
La primera interessada en que es guanyin la vida..., no, la primera interessada
no, tot el país hauria d’estar extremadament interessat en que tothom es guanyés la
vida dignament, però la pagesia, que és la que produeix els aliments sans, segurs i
de qualitat, eh?, doncs també. És a dir, de tot en podem parlar, només faltaria, però
sapigueu també que en el següent període de la PAC, el tema d’una renda bàsica similar es planteja. És a dir, que no estem dient en absolut cap bestiesa.
Gràcies a la companya Fornós... Gràcies a tots, eh?, de fet. A la companya Fornós,
diguéssim, perquè potser com que compartim formació política, doncs, diguéssim,
ha enfortit una mica les paraules que jo mateixa he intentat transmetre-us, eh?
I la companya Imma Gallardo, doncs també, però tots, no? Jo us reconec a totes i
a tots perquè us necessitem a totes i tots, per idees, per ser-hi, davant d’aquesta crisi,
d’aquesta emergència. És a dir, que gràcies a tots pel compromís.
La Irene ha fet esment del pressupost. Aquest pressupost és important perquè ens
dona marge, ens dona joc. Veurem després amb què hem de redireccionar. I aquí
també m’agradaria que tots plegats ho poséssim damunt la taula i poguéssim també
discutir prèvia discussió, òbviament, amb les organitzacions agràries, però també que
en fóssiu coneixedores i coneixedors des del primer moment per veure cap on enfortim, què enfortim, què deixem de fer, perquè alguna cosa haurem de deixar de fer,
si més no enguany, per fer-ne d’altres, eh?
Imma, no ens calen més desgràcies, eh?, per posar, com li deia a la Natàlia, el
nostre sector on mereix, però si n’apareixen, perquè no podem fer-hi res..., si són
evitables les desgràcies, les hem d’evitar sempre, si són d’aquestes que no les poden
evitar, doncs les hem d’aprofitar també com puguem, doncs, per fer-nos sentir.
El tema d’aquestes promocions i aquestes cadenes curtes, d’aquestes iniciatives
fantàstiques que han sortit. Ja tenim aquest mapa. Quedeu-vos amb AlimentsDeProp, eh? Hi ha una pàgina web que és Prodeca.cat AlimentsDeProp, la pàgina web
on tot això ho tenim ja centralitzat i, òbviament, també per altres canals.
I una altra resposta que segurament us responc una mica a tots i acabo, president, perquè em deuen quedar dos minuts. (Veus de fons.) No? D’acord. El tema del
despoblament, el tema de les nostres comarques, del nostre territori. Sabeu perfectament... Nosaltres hi treballem, hi treballem incansablement, però és que no és una
feina... Ens tornem a equivocar si ens pensem que la gent que treballa a les nostres
comarques o que els ha de donar vida o que l’han de fer bategar és gent que es dedica només i exclusivament al nostre sector. Ja ho sabem això, que no és així. És a
dir, aquest país ha de decidir quin país vol ser. I això no ho decideix el Departament
d’Agricultura ni aquesta comissió.
Nosaltres ja ho sabem que volem comarques i pobles, ho tenim molt clar, i micropobles. I a més a més tenim molt clar que necessitem espais agraris. I necessitem
que tothom que vulgui o decideixi guanyar-se la vida allà on vulgui, pugui fer-ho,
però no n’hi ha prou. Necessitem complicitats de tots els departaments. És el Govern del país que ha de decidir quin país vol. Jo crec que aquest Govern ha deixat de
manifest que vol un país que bategui, que vol un país viu.
Ara, això s’ha de demostrar també. Doncs, entre tots intentem fer-ho. Però no ens
equivoquem. No només els que viuen als nostres pobles o els que han de viure als
nostres pobles han de ser pagesos, pageses o ramaders o ramaderes o pastors i pastores o silvicultors o silvicultores. No, no. Clar que hi han de ser, però hi han de ser
al llarg i ample del país, perquè són els que fan els aliments i els produeixen. Hi ha
d’haver un individu que treballi en la seva professió liberal i que la pugui fer teletreballant. Un arquitecte que dissenyi des de Folgueroles o des de Ripoll, evidentment.
Hi ha d’haver escoles, hi ha d’haver oportunitats. No, ningú, cap poble demanarà
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tres línies de metro. Ja ho sabem, ni les volem. Però sí que volem que aquest país
entengui que les infraestructures de regadiu, que també n’heu parlat, extremadament necessàries, han de ser igual d’importants que la línia 9 del metro, perquè és
una estructura de país.
I ho deixo aquí. Ah, i una altra reflexió, que no sé si en parlava la companya
Imma Gallardo. Sí, sí, sí que hem de produir, eh? Els nostres pagesos han de produir. Però jo aprofitava per dir-los en alguna d’aquestes xerrades que hem fet aquests
últims dies, just fent referència a la crisi de preus de la fruita: no cal que fem tants
quilos de fruita. No cal. Menys quilos i més euros. De què serveix fer milions de
tones de quilos i que ens els paguin a una misèria? No, no, no cal. Fem els millors
quilos, que ja els fem, i si cal fem-ne menys, però que ens els paguin com s’han de
pagar, el que mereix el pagès i la pagesa o el ramader o la ramadera o el pastor o
pastora.
Ja estic, president.
El president

Bé; doncs moltíssimes gràcies, consellera. No havia esgotat el temps, vint-i-set
minuts. I passaríem, doncs, a la intervenció dels diferents grups que m’han demanat
també la paraula. Per un temps màxim de cinc minuts, té la paraula el diputat Francisco Domínguez del Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant.
Francisco Javier Domínguez Serrano

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador.)
Hola. Tornem a estar aquí. A veure, precisament, li volia comentar a la consellera que no l’he esmentat com a màxima representant del sector primari en to
de crítica, sinó animant-la i donant valor, precisament, al paper com a consellera
d’Agricultura i representant del sector primari.
I si realment està en totes parts, totes les reunions..., yo la animo a que siga haciéndolo porque creo que es una labor muy importante que tiene que seguir haciendo y tiene todo nuestro apoyo para esto.
Ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que estoy de acuerdo al cien por
cien, es que no hay que crear falsas expectativas. Y creo que esas falsas de expectativas, que ha mencionado un caso concreto como el del sector del ovino, puede
hacer muchísimo más daño que una falta de ayuda. (Tall de comunicació.) ...es lo
peor que se puede hacer.
Y entrando a..., yo le he planteado una serie de cuestiones; no sé si tendrá turno
para poder replicar, pero le he hecho una serie de planteamientos que no he sabido
ver una respuesta clara. Entonces, voy a hacer un reseguimiento para ver si tiene
otro turno que me pudiera contestar, o al menos dejarlas en el aire y que me pudiera
contestar por otra vía. Le he pedido una valoración del mercado de nuestros productos de agroalimentarios en el resto de España y en el exterior. Y no sé si no..., es que
me he despistado con la videoconferencia o es que no ha comentado esta valoración.
Después, en cuanto a la prevención de incendios sí que es verdad que hay que
ponerse las pilas y tal, pero yo lo que le pido es que apriete donde tenga que apretar
para que estas medidas extraordinarias para recuperar el tiempo que no se ha utilizado se puedan utilizar ya, o sea, que los trabajos extraordinarios de prevención de
incendios se puedan efectuar lo antes posible.
Respecto a la segunda oleada. No quiero ser ni agorero ni nada, pero realmente
se está hablando de que pueda haber un repunte, sino ahora, después del verano y
tal. No nos puede pillar a contrapié otra vez, o sea, por eso le planteo qué medidas
o cómo prevé que el sector puede reaccionar si hay una posible segunda oleada de
casos, ¿no?, que pueda recrudecer las restricciones en el trabajo.
Sí que me ha contestado en el sector vitivinícola, en cuanto a la poda de la viña
en verde para reducir la producción, pero no me ha dicho nada de destinar a destiSessió 14 de la CARPA
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lación, para destino sanitario para hacer alcohol parte de la cosecha. Me gustaría
que valorara ese aspecto, igual que ha valorado lo de la poda en verde, en su caso
concreto, una petición concreta, me gustaría que hablara sobre este destino a destilar alcohol para uso sanitario.
Y después tampoco me ha concretado..., sí que ha dado un punto sobre una posible ayuda al sector del ovino, pero la Generalitat también puede hacer ayudas directas, aparte de buscar recursos en el ministerio, a través del ministerio. Creo que está
muy bien que la Generalitat pudiera dar apoyo concreto, directo a algún sector que
realmente así lo requiera, que no esté cubierto por otro tipo de ayudas.
Por mi parte he intentado ser breve. A ver si puedo tener respuesta.
Gracias.
El president

Perfecte. Gràcies. Recordar que ara estem en aquesta segona ronda ràpida de
cinc minuts màxim, dos minuts i mig, els grups i els subgrups. En teoria podia no
ser-hi. Jo..., com que els temps han anat molt bé, ho permetem d’aquesta manera.
Consellera, després, com que hi haurà la part de les preguntes, podrà contestar
les preguntes. Si de cas, només tindrà un moment de, per si de cas, fer una breu consideració abans d’entrar al tràmit de preguntes, però sense obrir un altre torn perquè
això ja seria excessiu en el que seria el timing de la compareixença.
Bé, doncs, seguim amb el Grup Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el
diputat Òscar Ordeig. Endavant, Òscar.
Òscar Ordeig i Molist

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador.)
Gràcies, president. Gràcies, consellera. Molt ràpid. Consellera, potser no ens
hem entès molt bé amb una de les preguntes que he fet. Jo li demanava..., tots coincidim que són importants les infraestructures de regadius, però jo li preguntava: poden reprendre les obres aturades de regadius que depenen de la Generalitat? No té
sentit reprendre determinades activitats que no són essencials i aquesta, que sí que
és essencial, doncs, es podrien reprendre, eh?
Per altra banda, jo crec que no tot és problema de la caiguda de preus. Ja ho he
dit. Tenim productes a punt de venda que no han baixat i, en canvi, s’està reduint al
40 per cent el preu d’origen. Aquí també caldria fer un control i sanció, si calgués,
de l’abús de la cadena alimentària, com ja hem viscut altres vegades. Per tant, alguns
aprofitaran aquestes circumstàncies per acabar d’escanyar el més dèbil. Per tant, evidentment que hi ha situacions que hi ha hagut una davallada del consum, però d’altres és també un abús de la cadena alimentària.
D’altra banda, sempre que hi hagi comunicació i coordinació institucional, escolti, a nosaltres ens hi trobarà. Per tant, tot allò que nosaltres puguem ajudar a fer arribar, cosa que ja estem fent, per tant estem parlant amb el sector, com també aquells
elements i incidències que van sortint, doncs, evidentment, comptin amb nosaltres.
I en aquest sentit... (tall de comunicació) ...i per tant també que hi hagi moments que
ens posem d’acord i d’altres que no ens hi posem, com és natural.
Nosaltres li demanaríem una mica de concreció amb els diners, amb el fons extraordinari que caldrà per ajudar els sectors que decidim i veure aviam com ho fem.
Però sí que creiem que caldria un fons extraordinari del Govern, i aquest fons extraordinari del Govern que ja contemplés les mesures agràries, o un fons específic
del Departament d’Agricultura, que també hauríem de veure de quants diners estem
parlant o si estaria dintre el pressupost 2020 quan s’aprovi.
I per últim dos elements més. Coincidim totalment amb el tema dels incendis.
Creiem que cal replantejar totalment la política d’extinció d’incendis per una qüestió, i és que hi ha molts boscos que ja estaven molt abandonats. No sabem en aquests
moments com estaran amb tot l’estat d’alarma. I també tots els serveis públics, doncs
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hi ha hagut aquí també un canvi en l’organització de bombers, d’agents rurals, que
veurem si afecta o no els incendis i, en tot cas, ens ha d’agafar preparats de cara a la
campanya d’estiu, que començarà d’aquí a poc.
Per últim, molt important: ja sabem que no depèn només de la Conselleria
d’Agricultura, però la despoblació i les desigualtats del món rural o la despoblació...,
evidentment li demanem que faci arribar la demanda de també avaluar l’impacte
que tindrà a les zones rurals, doncs, la Covid. Perquè la recuperació econòmica,
evidentment, arribarà abans a Barcelona, que ha tingut molt més impacte del que
arribarà a les zones rurals.
No depèn només de vostè, però sí que li agrairíem que vostè faci arribar aquestes demandes.
Moltes gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputat Ordeig. Ara, per seguir, té el torn de paraula el diputat
Marc Parés, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Endavant, Marc.
Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Molt ràpidament. La primera, agrair-li a la consellera també
el model de gestió política, diria jo, que ha posat molt de relleu la interlocució, la
coordinació entre les diferents administracions, des de la defensa dels interessos de
Catalunya, com no pot ser d’altra manera, i des de la discrepància, si cal. Nosaltres
també hi tenim discrepàncies, però, en tot cas, amb aquesta predisposició a interlocutar i a coordinar mesures. Creiem que aquesta és la manera. Malauradament, no
ho hem vist en tots els representants del seu Govern. En tot cas, l’hi agraïm a vostè.
El segon element que voldria posar sobre la taula també és celebrar, com ens ha
informat la consellera, que estan treballant amb el tema dels escorxadors municipals
i mòbils. També els animem a fer-ho amb les sales d’elaboració perquè creiem que
són element important en aquesta crisi. Li faré alguna referència a altres temes en
el torn de preguntes.
I l’última qüestió, amb relació al món rural. Nosaltres també som molt conscients, no?, doncs, que les polítiques de desenvolupament rural, òbviament, no són
només les polítiques del sector primari, que van molt més enllà, però el que sí que
creiem i el que li demanem és que empenyi, que empenyi el Govern per lluitar contra el despoblament rural i que des del seu departament, perquè entenem que vostè
s’ho creu, doncs, que empenyi un govern que no acabem de veure, ja abans de la
crisi no ho vèiem, no?, doncs que impulsés en aquesta direcció, i per tant doncs que
sí que li demanem que faci aquesta tasca.
Res més. Moltes gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent la diputada Natàlia Sànchez per un
temps de dos minuts i mig. Endavant, Natàlia.
Natàlia Sánchez Dipp

Bé, consellera, gràcies per la seva intervenció. Algunes consideracions, evidentment molt breus, perquè tinc molt poc temps.
Primer, sobre la qüestió que estem parlant de les crisis que hem viscut darrerament, incendis forestals, Gloria, Covid, crec que és molt incorrecte el plantejament
de plantejar-ho com un drama que ve no sabem d’on, com si fos gairebé un càstig de
Déu. I potser li semblarà que no ve a «cuento» ara comentar-li això, però de la seva
posició s’obvia que la crisi climàtica, la crisi que vivim de la Covid, és fruit d’un
context concret i d’un sistema socioeconòmic molt concret, que és el capitalisme.
No és una catàstrofe divina.
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Per tant, entenem que és important situar-ho aquí per poder plantejar el que vostè anomena «oportunitat». Jo no sé si ho anomenaria així. Quines són les mesures
que hem de prendre a llarg termini per poder transformar la realitat que ens aboca
al desastre?
I en aquest sentit, les mesures institucionals de les quals vostè ha parlat i algunes deriven d’altres institucions, com les de l’Estat espanyol, nosaltres entenem que
no han afavorit aquesta oportunitat de la que vostè ha parlat i que no afavoreixen
la sobirania alimentària, sinó que, precisament, el que fan és afavorir les grans superfícies, que, alhora, les grans superfícies depenen, els grans supermercats i distribuïdores, d’una indústria agropecuària que produeix aliments a baix cost, que
precaritza treballadors, que promou grans extensions de monocultiu per a l’exportació i que, alhora, aquests monocultius generen gran pressió sobre el territori, causant
desforestació, causant..., etcètera, no?
Per tant, cal que plantegem l’anàlisi sobre les causes de la situació en la que ens
trobem per poder plantejar una transformació real i nosaltres entenem que no s’està
dibuixant o dirigint en aquest sentit. Parlo més a llarg termini, la transformació necessària cap a una sobirania alimentària real.
Sobre la qüestió de les falses expectatives i sobre les mesures. Estem d’acord, si
vostè no té les dades i les certeses de quines mesures podrà prendre, que sigui prudent. Hi estem d’acord. Però entre les falses expectatives i la desorientació total i
anar a les palpentes hi ha un punt mitjà.
Per tant, cal garantir aquestes ajudes. Cal explicar com anirà el futur més immediat dels petits productors. I, especialment, li demanem, li preguem que hi hagi una
diferenciació entre –ja acabo– les grans empreses, les grans corporacions, que tenen
grans beneficis i els petits productors i petits pagesos, perquè hi ha una diferència
molt important i no poden tenir les mateixes oportunitats.
Resto per a la propera intervenció per poder entrar més a fons.
Gràcies.
El president

Molt bé, gràcies, diputada. Ara té, pel Grup Parlamentari Republicà, la diputada
Irene Fornós, un temps màxim de cinc minuts. Endavant.
Irene Fornós i Curto

Gràcies, president. Seré molt breu, no utilitzaré els cinc minuts. Només fer un
apunt d’un tema que se m’ha quedat pendent abans, en la primera compareixença.
També agrair a la consellera, no?, esta explicació tan detallada que mos ha fet de
totes les mesures.
Però jo sí que voldria fer un incís, i és que estos dies també han ficat de manifest..., un company ho ha comentat, però jo vull entrar en detall d’alguna cosa
concreta, com és lo tema de la desigualtat en lo tema de les eines digitals, imprescindibles en estos moments. No només per poder fer un teletreball, com estem fent
los mateixos diputats, i que alguns dels diputats que som del territori en algun moment també hem tingut complicacions per mancança, no?, d’estes eines digitals que
afecten el territori. Però també unes eines digitals que ara més que mai també són
molt necessàries inclús per a l’ús personal, per a poder parlar i el contacte amb les
famílies, per a saber dels nostres familiars, si estan bé o no estan bé, i que sobretot com acaben afectant també el món rural. Un món rural que també necessita les
eines digitals per a poder, inclús, i ho hem vist amb molts petits productors, poder
prendre comandes, poder arribar als seus consumidors.
I crec que en això sí que no totes les competències, evidentment, són del Departament d’Agricultura, hi han altres departaments que també hi tenen una faena molt
gran a fer. Però sí que demanaríem que, per favor, tal com ha ficat de manifest esta
crisi, les eines digitals siguen una prioritat també dins del món rural per tot este un
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munt de coses que des del món rural també es poden fer, inclús poder estudiar a
distància.
Res més. Moltes gràcies.
El president

Gràcies, diputada. I per tancar, doncs, aquest torn, té la paraula la diputada Imma
Gallardo pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Endavant, Imma.
Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Re, només algunes reflexions i uns agraïments finals.
En aquest segon torn voldria tornar a destacar com a molt positiu la brutal lliçó de
vida que ens està donant la natura, i que no hauríem de desaprofitar ni mica per repensar quin model de nou país volem, ara que tot està aturat i semblava impensable
només unes setmanes enrere.
Aquests aprenentatges ens haurien de permetre anar cap a un sistema de funcionament molt més respectuós amb la natura, amb més sentit comú, amb un major
equilibri territorial, perquè això voldrà dir tenir igualtat d’oportunitats visquis on
visquis, tant si vius a l’Alt Pirineu com a les Terres de l’Ebre, a la Catalunya central
o a la vora de l’àrea metropolitana.
Valorem també molt positivament com s’ha garantit la cadena alimentària i la
gestió d’excedents que s’està fent des del Departament d’Agricultura, per tal que
aquests aliments excedents, sobretot la llet i la fruita, puguin ser destinats a entitats
com el Banc d’Aliments. Hi ha fet referència abans la diputada Fornós.
Però, consellera, també ens preocupa molt quina afectació tindrà aquesta Covid-19 en aquests ajuts que s’havien compromès, després d’aquests diferents
malaurats episodis d’incendis i temporals, i de quina forma ha afectat el coronavirus
el funcionament de les llotges catalanes. I aquestes seran algunes de les preguntes
que després li farem a l’altra intervenció.
I ja per acabar, un agraïment al Cos d’Agents Rurals perquè han garantit l’accés
dels productors, agricultors i ramaders a les seves explotacions, han procedit al tractament de tots els espais de la xarxa d’interès natural. I també tinc constància perquè, doncs, a la meva comarca se n’han fet, però també a les comarques veïnes, de
tot aquest ajut que han fet i que en aquests moments tota ajuda és poca.
Només un agraïment a la consellera Jordà per la seva compareixença i també
un agraïment als serveis tècnics del Parlament, que ens han posat molt fàcil aquest
tema de la compareixença virtual.
Gràcies, president.
El president

Gràcies, diputada. Bé, doncs, sense obrir torn, si la consellera vol dir algun...,
per tancar aquesta part de compareixença, per si vol dos, tres minuts, l’hi puc donar.
I llavors passaríem ja al torn de preguntes, que n’hi ha moltes i, per tant, representa
de si hi ha alguna contesta que sap vostè que hi haurà una pregunta, doncs també
ja..., no és per obrir torn, només és per tancar, diguem-ne, l’apartat del punt 1 de
compareixença. Li passo la paraula. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sí, un prec, president. Sí, en cinc minuts, bàsicament per agrair i fer alguna consideració, però sense cap ànim d’obrir torn, només faltaria. Tampoc la meva intenció
era fer-ho en la primera intervenció meva, eh?
I segon, jo sí que necessitaria dos minuts per anar al servei just quan acabem
abans de les preguntes.
El president

Hi ha prevista una parada...
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La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Més explícita no puc ser. Moltes gràcies.
El president

Hi ha prevista una parada tècnica i humana, eh? D’acord?
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Perfecte, perfecte. Doncs, barrejadament, eh? Els ajuts compromesos, a cap dels
ajuts compromesos hi passarà res i hi seran tots, tots, eh? Això per la..., començo per
l’Imma que em parlava d’aquest tema.
De la mateixa manera que ens comentava el diputat Ordeig també les obres de
regadiu si es reprendrien. Perdoni que al principi no l’he escoltat... No el veig ara...
No l’he escoltat bé. Sí, això és obra pública, com bé sap, i com tota l’obra pública
que es feia al país es va parar, eh? A la que es reprengui l’obra pública, òbviament,
tot el tema d’infraestructures de regadiu es continuarà fent.
Natàlia, ni el Gloria ni el Dana ni els incendis de l’Ebre són un càstig diví, almenys
a una servidora no li ha passat mai pel cap. Tenim molt clar el que representa el canvi climàtic i totes les advertències que part de la societat ha fet i, segurament, molts
deures que els governs, i generalitzo, no han fet. Segurament, ara en rebem moltes
conseqüències. I el capitalisme..., no em toca a mi parlar-ne, de les bondats, ni tampoc de les desgràcies, eh? Quan era estudiant d’història era un tema que m’apassionava molt i en aquells moments m’hauria encantat fer grans debats sobre això. Ara
no toca perquè no tinc temps. Però, en qualsevol cas, sí que és veritat que, òbviament, ens trobem a la situació que ens trobem, no és gratuïta, eh? Més enllà del tema
de la pandèmia.
La transformació ha de ser una transformació social, de veritat i que, evidentment, ens tocarà a nosaltres. Nosaltres ja sabem quina ha de ser la transformació
pel nostre sector. Hi estem d’acord, amb matisos, hi estem d’acord els aquí presents.
Bé, ara lo millor, no sé si la paraula adequada és «oportunitat» o no, eh? A mi
«oportunitat» sempre és una paraula que si més no m’esperona, no? Bé, jo crec que
ara en tenim una altra oportunitat, com a societat, per canviar moltes coses. Les
canviarem? No les canviarem? No dependrà ni de vostè ni de mi. Això de ben segur.
Ara, segurament que vostè farà el possible perquè així sigui i una servidora també,
també ho farà.
Francisco, no ho he interpretat malament, eh? Potser, perdona’m, si m’esperonaves per encapçalar aquest departament en aquests moments difícils, doncs..., que ho
sé, perquè sempre també he trobat suport en moltes de les polítiques que hem tirat
endavant des del departament per part del teu grup parlamentari i de tu personalment, doncs, moltes gràcies, eh?
El tema de la destil·lació. L’hem demanat –l’hem demanat. Hi estem completament d’acord. Ja ho he dit: no ens salvarà una mesura, ens ajudaran moltes mesures,
i totes alhora, les de curt, les de mig i les de llarg, totes alhora. Això ho diu sempre
el president del meu partit polític, l’Oriol Junqueras, que en aquesta casa també se’l
coneix molt. Diu: «Això ho hem de fer tot alhora. No podem ara, no podem triar
això o això, no, tot alhora. Bé i tot alhora».
La Generalitat també pot fer això? És clar que sí, clar que sí. Jo les faria totes.
Algunes no podem, i les que estan a les nostres mans ho estem estudiant.
Jo he intentat, Natàlia, que potser no m’he explicat prou bé, però explicar tot allò
que fem. És dir, jo ja sé que no podem concretar moltes coses perquè creem falses
expectatives, no és la intenció d’aquesta consellera ni hauria de ser la intenció de
ningú, però d’aquí a ser un desori no, eh? I sabem i tenim estudiadíssim quins són
els sectors que més patiran i què podem fer. Hem de veure quin marge tenim, eh?
I segurament haurem de prioritzar, perquè potser a tot arreu igual no podem arribar-hi. Però no deixarem ningú penjat –no deixarem ningú penjat
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De fet, fixeu-vos, us ho he dit abans, davant aquesta possibilitat d’aquestes 30 o
40 euros que hi havia per cap de bestiar que n’havia parlat el ministeri, nosaltres ja
estàvem estudiant si acabaven sent 30, si ho podíem complementar amb 10. Ja teníem números fets. És a dir, clar que ho estem mirant i analitzant, però és que cada
dia canvia això. M’explico? Fa dues setmanes el tema de la pesca era un i avui és
un altre. I amb això ens passarà amb altres coses. Si totes van en la direcció de la
pesca, ostres, doncs, podem estar molt contents. Malauradament, segur que no totes
aniran en aquest sentit.
Tampoc sabem com serà exactament aquest desconfinament, quan reobrirem el
canal Horeca. Tenim moltes incerteses. Però, de veritat, totes aquelles aportacions
seran bones i tot allò que ens pugueu aportar nosaltres ho abracem. Però no tingueu
cap dubte que el dia a dia analitzem i moltes vegades el dia a dia ens fa canviar algunes de les coses que al final haurem de posar en relleu.
També ho parlava l’Òscar, no? Al final, tot passa per la cadena alimentària, i en
això estem. El Govern espanyol, fruit de la crisi de la fruita dolça, va posar la llei de
la cadena alimentària damunt de la taula. Nosaltres l’estem treballant com a departament, òbviament, i per portar-la al Parlament, per treballar-la amb tots vosaltres
també i per ser una eina més de país. Sabeu que limitada, eh?, nosaltres la tindrem
més limitada.
Però en qualsevol cas tot això seran eines que serviran. Perquè..., i ara no tinc
temps d’explicar exemples, però hi ha un exemple molt curiós. A Campdevànol, a la
comarca del Ripollès, d’una explotació d’oví que..., busqueu-la, eh?, la trobareu. Circuit curt. Hi guanya el productor, que és qui fa la feina, qui cuida, qui estima aquell
bestiar, qui dona cura, i hi guanya el consumidor, que en compra guanyant-se la vida
el productor i pagant tres vegades menys.
El president

Consellera, hauria d’anar acabant.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sí; perdó, acabo. I ara sí, un agraïment, eh? No sé si m’he deixat alguna cosa. Un
agraïment, una vegada més, a tots vosaltres, eh?, per ser-hi i per aportacions sempre.
A vegades ens podem discutir més o menys, però, al final, sempre ens discutim perquè hi ha Madrid pel mig. I, si més no, ens posem, en la majoria de coses, d’acord.
Gràcies per la complexitat.
I un agraïment, una vegada més, a tot el sector i a les dones del sector. Per què, a
banda de ser-hi ara i sempre, la revolució d’aquest sector i la transformació i aquestes oportunitats i aquests canvis que tots i totes volem, si no hi ha la dona, no ho
farem.
Gràcies, president.
El president

Gràcies, consellera. Doncs, fem aquesta parada tècnica per acabar aquest primer
punt de la compareixença. Cinc minuts i arrenquem amb el que seria el punt de preguntes, d’acord? Doncs, desconnectem. En cinc minuts ens veiem.
La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i quatre minuts i es reprèn a tres quarts
d’una i dotze minuts.

El president

Reprenem la Comissió d’Agricultura, amb el segon punt de l’ordre del dia, que
són les preguntes a respondre oralment en comissió al Govern la consellera.
Per seguir l’ordre, farem el mateix ordre que les intervencions en el primer punt
de la compareixença, el Grup de Ciutadans, primer, i després tancaran els grups que
donen suport al Govern, de major a menor.
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I començaríem, doncs, la primera pregunta. Sàpiguen que tenen..., cada pregunta
té dos minuts i mig, tant la pregunta com la resposta, que es poden fer d’una tirada o, com a molt, partida en dues tirades. Jo, quan acabin la seva intervenció de la
primera, els diré si els queda temps o no els queda temps per poder..., en cas de que
s’hagi de fer la repregunta, d’acord?

Pregunta al Govern sobre les mesures que el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar el despoblament
rural
311-01632/12

Doncs, començaríem la primera pregunta, del Grup Parlamentari de Ciutadans,
que la farà el diputat Francisco Domínguez. Endavant, diputat.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, president. Bueno, la primera pregunta va sobre el despoblamiento rural.
Se ha nombrado anteriormente, pero quiero comentar que el despoblamiento rural es
un problema transversal, de varios departamentos, no solamente de Agricultura.
O, mejor dicho, es un problema de todo el Govern. Incluye los servicios que están
disponibles, como los servicios sanitarios, educativos, de ocio, asistenciales, como
el cuidado de mayores, cuidado de dependientes y también de las oportunidades de
vida en el entorno rural. Las facilidades para acceder a la vivienda, la facilidad
de movilidad, el acceso al mundo digital.
Y el sector agrario y el sector forestal son los motores principales de la economía, que estiran del entorno rural. Pero también otros sectores económicos, como
el agroturismo, uno de los principales, y en general todo el turismo de las comarcas
de interior, rutas, deporte, naturaleza.
Por la crisis de la Covid es evidente que muchas explotaciones agrarias se verán
perjudicadas, pero también este tipo de turismo interior. Habrá menos visitas, las
casas rurales recibirán menos alojamientos, campings, restaurantes y visitas a bodegas.
¿Qué medidas prevé su departamento para evitar el efecto negativo respecto al
despoblamiento? O, dicho de otra manera, ¿cómo puede afectar esta crisis al despoblamiento rural?
El president

Gràcies, diputat. Ha consumit un minut disset segons. Té la paraula per contestar
la consellera Teresa Jordà. Endavant.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president. Gràcies, diputat. D’entrada, dir que em sembla que relacionar el coronavirus amb el despoblament, com a mínim –com a mínim, eh?–, a curt
termini doncs no sembla que sigui una relació gaire proporcional, una relació que
haguem de fer. Ara, que no haguem de fer aquesta relació no vol dir que no ens haguem d’ocupar, alhora tampoc de preocupar, no? Però, en tot cas, no crec que es
pugui establir en aquests moments una relació directa entre un i l’altre, en aquests
moments.
Dit això, de fet, de les dades que disposem avui, precisament, l’afectació més
gran de la Covid la situem no en els poblets petits, eh?, la situem a les comarques
més poblades de Catalunya, a l’àrea metropolitana de Barcelona i sobretot a tocar
de la costa, excepte al sud del país, eh? De fet, també té certa lògica, és on hi ha més
població, i no descobreixo absolutament res, i per tant els contagis és més fàcil que
es produeixin en llocs on hi ha més persones, evidentment, no?
Això no vol dir que les comarques de l’interior i més rurals, Noguera, Pla d’Urgell,
la Segarra, Osona nord o les comarques de Barcelona i de Girona no hi hagi municiSessió 14 de la CARPA
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pis amb nivells d’afectació importants, eh? En tenim un bon exemple a l’Anoia, no?,
per exemple. Però la majoria es concentren al voltant de les àrees metropolitanes.
Com vostè ha dit, el tema del despoblament rural és un tema que ens preocupa,
ens ocupa, que hi treballem a través de la comissió interdepartamental, a través d’altres polítiques, a través... Jo crec que és el moment també de començar a plantejar ja
i actuar ja amb una agenda rural, ja ho avanço, amb una agenda rural. De fet, saben
que si aquest hagués set un any normal, deixin-m’ho dir així, doncs, havíem plantejat, i de fet ho havíem acordat també una mica aquí a la CARPA, a la Comissió
d’Agricultura, de fer un debat sobre el món rural al Parlament, comme il faut, deixeu-m’ho dir així, però en qualsevol cas tot això ha quedat aturat.
És un tema transversal i és un tema que ens ocupa i ens preocupa.
El president

Gràcies, consellera. Ha consumit dos minuts tres segons. Per repreguntar té la
paraula el diputat Francisco Domínguez, que li queda... Bé, jo, quan acabi el temps,
els trec el micro. Així no cal que estigui aquí... D’acord? Doncs, té la paraula el
diputat Domínguez, que ha consumit un minut disset segons.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Yo la verdad es que tengo mis dudas de que, si la afectación de esta crisis en el
mundo rural no se trata desde el Departament d’Agricultura, mucho menos se va a
tratar a nivel global desde el Govern.
Yo la verdad es que pensar en el medio rural para ir de vacaciones o para pasar
el fin de semana está muy bien, pero tenemos que pensar que tiene que seguir siendo un espacio donde hacer tu proyecto de vida, para que la gente decida quedarse o
incluso irse a vivir allí.
Yo no veo un especial interés en el resto de departamentos, salvo el intentar captar el máximo presupuesto posible para esos otros departamentos. De manera que
al final queda en el 1,12, el de Agricultura, y eso yo creo que no es apostar por un
sector que nos cansamos de decir que es básico y esencial pero no está dotado con
el presupuesto adecuado.
Pero después desarrollaremos un poquito el tema de presupuestos.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

President, un segon. Jo no l’he sentit, eh? No sé què ha dit, estava mutat.
El president

Li he dit que li queden vint-i-set segons per poder recontestar la pregunta,
d’acord?
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

No he dit en cap cas –no he dit en cap cas–, diputat, que no ens n’ocupéssim, del
tema del despoblament. Al contrari. De fet ens n’ocupem i molt, però és, com ve sap,
un tema transversal. I som els que hem de reivindicar, no només que el nostre sector hi pugui viure, que ja ho fem, a través de moltes polítiques: Llei d’espais agraris;
Pacte nacional per l’alimentació que, de rebot, encara que afecta tota la població, rebota a les nostres comarques; temes de fibra òptica, importantíssim –no n’hi ha prou
que arribin a les capitals, ja sabem que el Departament de Polítiques Digitals fa uns
grans esforços, però no n’hi ha prou que arribi a les capitals de comarca–; temes de
regadiu, les infraestructures de regadiu han de ser...
El president

Se li ha acabat el temps, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

...oportunitat...
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El president

Ha acabat el temps, consellera. Això ho anirem fent així perquè si no és difícil
de controlar.

Pregunta al Govern sobre les mesures que el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació adoptarà per a evitar que la pandèmia
del coronavirus no afecti les explotacions del sector primari no alimentari
311-01633/12

Si de cas, passem doncs a la segona pregunta del Grup de Ciutadans, del mateix
diputat, el diputat Francisco Domínguez, per un temps de dos minuts i mig. Endavant.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Aquesta pregunta va sobre l’afectació del sector primari que no és alimentari.
Registré esta pregunta de esta manera porque, realmente, el sector alimentario está
cubierto como esencial y, por ejemplo, el de ornamental pues no está considerado
como prioritario, por lo menos en un primer momento.
Este sector de la planta ornamental factura habitualmente el 80 por ciento de
toda su facturación anual en estos tres meses de marzo, abril y mayo. Son unas 150
explotaciones que tenemos en Cataluña, que supone una superficie muy pequeña,
pero son explotaciones de una gran inversión y que normalmente ocupan bastante
mano de obra. Y la situación es bastante grave y gran parte de estas explotaciones
corren el riesgo de entrar en quiebra e incluso el cierre.
Me gustaría saber qué medidas concretas está tomando el departament sobre
este asunto.
El president

Gràcies, diputat. Li quedarà un minut i mig per repreguntar. Consellera, té la
paraula.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, diputat. A veure, des del departament –ho he explicat, eh?–, som molt
conscients de les conseqüències socioeconòmiques d’aquesta greu crisi, de la
Covid-19, afecten també el sector primari no alimentari, en aquest cas –molt bé ho
ha situat, també ho he fet jo a la meva intervenció–, en el sector concret de la flor i
la planta ornamental.
Què estem fent? Doncs, diverses coses. D’entrada, cada vegada que hem tingut
oportunitat, que han estat dues de manera directa, a través de videoconferència, parlar-ho i exigir-ho al ministeri. No hem estat l’única comunitat. Aquí jo crec que les
exigències del ministeri també van adreçades a la Unió Europea. I crec que tindrem
sort, per exemple, que a Holanda, per posar un exemple, doncs, justament aquest
sector és un sector important, i evidentment estan empenyent i estan empenyent fort.
Però des de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, per exemple, vam fer una petició al Procicat, ja fa dies, fent extensible la
reclamació que ja ha fet el mercat de la flor i la planta ornamental d’aquest país, de
Catalunya, per exemple de Vilassar de Mar, relacionada amb la possibilitat d’obertura del mateix mercat, no?
Com? Home, doncs, evidentment, respectant i garantint les mesures de seguretat
i d’higiene necessàries, per exemple, això seria important. Aquesta... Evidentment
hi ha altres mesures, però, tot plegat, aquí passa per unes ajudes molt concretes que,
òbviament, el nostre país no pot fer, el nostre Govern no pot fer. Les farem, totes
aquelles que puguem i les treballarem, totes aquelles, de fet ja les estem treballant.
Però com a grans mesures, aquí depenem d’altres administracions.
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El president

Gràcies, consellera. Li queden cinquanta-dos segons per recontestar en el cas
que el diputat vulgui repreguntar. Diputat, té la paraula, per un minut, trenta-un segons. Endavant.
Francisco Javier Domínguez Serrano

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador) Sí; más que nada, en general, este sector tiene unas..., o ha presentado,
incluso, un conjunto de medidas que propone para... (tall de comunicació) ...como
es peticiones a la Unión Europea, que aplique medidas excepcionales a través del
Fondo de reserva de la PAC. Respecto al ministerio y al departament, pide líneas de
ayuda directamente, ayudas directas para la reposición de sus cultivos y, concretamente, a través del departament se podría gestionar líneas de crédito a bajo interés,
con unas condiciones blandas. Incluso también equipararse a una catástrofe natural.
A mí lo que me gustaría es..., de esta lista de peticiones del sector, cuáles de estas
medidas puede asumir el departament y ponerlas en práctica y cuáles asume como
reivindicaciones para trasladar tanto al ministerio como a la Unión Europea.
El president

Gràcies, diputat. Té per respondre la consellera cinquanta-dos segons. Endavant,
consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Totes, la disponibilitat, totes. Totes aquelles demandes que ens ha fet el sector les
estem treballant, les que tenim en el marge nostre, en el marge del nostre país, li he
explicat el tema del mercat.
Se me n’acut una altra, eh? És a dir, a algú li arriben veus, no ha set directament
del sector, almenys a mi no me les han fet arribar, però, per exemple, per què no?,
ja en aquest treball del postconfinament, que haurem d’anar veient com és, perquè
no podem començar a vendre altra vegada, doncs, flors i plantes a les superfícies
comercials o a les pròpies botigues de plantes, no?, evidentment. Però això és un
efecte immediat.
El que hem de fer és treballar totes aquestes mesures, escoltar el sector com ho
estem fent i, evidentment, les ajudes, n’hi ha algunes que són transversals. Les línies
de crèdits no les hem de fer només crèdits tous amb ics d’anys de carència, amb els
interessos baixíssims, si pot ser a zero.
Tot això ho estem treballant amb l’ICF, òbviament, però...
El president

S’ha acabat el temps, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

...però no serà exclusivament per a la flor i la planta, serà transversal.
El president

S’ha acabat el temps. Aquí, entre «mutejar» i «desmutejar», m’he «liat».

Pregunta al Govern sobre la previsió de modificació del pressupost del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació arran de la
crisi de la Covid-19
311-01634/12

Seguim. Tercera pregunta del Grup de Ciutadans, té la paraula el diputat Francisco Domínguez, per dos minuts i mig. Endavant, diputat.
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Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, president. La pregunta va sobre com s’adaptarà el pressupost d’Agricultura amb la crisi de la Covid.
Consellera Jordà, ya sabe que desde que están los presupuestos rondando que le
reprocho a usted y a su Gobierno que solo se dedique el 1,2 por ciento del presupuesto a Agricultura, a todo el departament. En una situación normal ya es totalmente
insuficiente y muy por debajo de lo que dedican otras comunidades autónomas y
también muy por debajo de lo que se ha presupuestado años anteriores, como en el
2011.
Con la que está cayendo, solo en algunos sectores, ¿todavía se defiende estos presupuestos? ¿No cree que habría que recalcularlos y hacer unos presupuestos adaptados a la realidad de la emergencia que nos está tocando vivir?
El president

Gràcies, diputat. Li quedarà un minut trenta-vuit segons per repreguntar. Té la
paraula la consellera per contestar. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amb tot l’amor del món, senyor Domínguez, con la que está cayendo, vostès per
què ens han fet rondar aquests pressupostos un mes més i no van permetre que el
dia de Sant Josep, deixi-m’ho dir així, aquell 19 de març, s’aprovessin al Parlament
de Catalunya. Con la que está cayendo, per exemple.
El president

Gràcies, consellera. Per repreguntar té un minut trenta-vuit segons el diputat
Francisco Domínguez. Endavant.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, ahora no será culpa de la oposición la entrada tarde del presupuesto, porque tenía que haberse entregado mucho antes de Navidad.
Ahora dígame qué opina sobre las cuatro enmiendas que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado en relación a la crisis y el sector primario. Una es
un plan de choque para el sector agrario y ganadero, que dedica 1.700.000 a explotaciones en estado crítico, como el de la planta ornamental, como calçot, cordero o
cabrito. Otra enmienda va sobre el apoyo a explotaciones forestales, principalmente
para desarrollar trabajos de prevención de incendios forestales, que se dedica más
de 1 millón y medio. Otra enmienda que proponemos es para el Cuerpo de Agentes
Rurales, que se lo está currando de valiente y necesita formación específica, necesita más recursos y necesita más plantilla, como venimos diciendo durante mucho
tiempo, y ahora todavía más. Y la última enmienda, plan de ayudas a la pesca, armadores y cofradías, que han tenido que sufrir, aunque ahora estén remontando.
Me gustaría que dijera qué opina sobre estas enmiendas.
Gracias.
El president

Gràcies, diputat. Per recontestar té dos minuts i dotze segons, li queden a la consellera. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Bé, permetrà que jo no entri a llocs on no em toca entrar. Jo soc consellera d’un
departament, això, en tot cas, dependrà dels grups parlamentaris que hi donin llum
verda o no hi donin llum verda, a unes esmenes que fa el Grup Parlamentari de Ciutadans i que, d’entrada, la música m’agrada. Tot lo que siguin diners per a aquest
departament i per als seus sectors és obvi que m’agrada.
Tot i les dificultats, per això, deixi’m dir, no?, que des del departament doncs ja
s’està donant i treballant també perquè el nostre sector essencial tingui les sortides
adients a tota aquesta crisi.
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El nostre pressupost ve molt condicionat de compromisos anteriors. Vostè coneix
perfectament el tema del PDR, el tema del PEV d’infraestructures, de tema de regadius, que hem dit, i estem tots d’acord són imprescindibles i importantíssims, ajuts a
cooperatives, pagaments, obres de regadius anteriors, ajut a indústries, I+D, etcètera.
I és molt difícil redirigir aquests diners a partides noves.
Evidentment, el primer que necessitem són uns pressupostos, senyor Domínguez,
eh?, per tenir marge i valorar molt bé la situació. Jo no entraré en temes que ha de
decidir el propi Govern del país. Evidentment, estem davant d’una crisi brutal, on
només en temes de salut estem parlant de gairebé 2.000 milions d’euros, de més.
Tots els grups parlamentaris serem prou, vull pensar, diligents com per entendre
què hem de prioritzar, què no hem de prioritzar. Però vostè no tingui cap dubte que
tot allò que haguem de demanar pel sector, allò que haguem de batallar pel sector,
a nivell pressupostari, aquesta consellera i el seu equip, i espero tenir la complicitat
seva i de tots els grups parlamentaris, ho farem.
El president

Moltes gràcies, consellera.

Pregunta al Govern sobre les actuacions per a garantir la mà d’obra
necessària a les explotacions agràries durant les campanyes de recollida
de la fruita i les hortalisses
311-01643/12

Ara passaríem doncs al torn de preguntes del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar. Té la paraula per a la primera pregunta el diputat Òscar Ordeig.
Endavant, diputat.
Òscar Ordeig i Molist

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de
l’orador.) Moltes gràcies, president. Consellera, també impulsarà actuacions per tal
de garantir la mà d’obra i els treballadors necessaris a les explotacions agràries per
a les campanyes... (tall de comunicació) ...i les hortalisses?
Sabem –ja ho hem comentat durant la intervenció– quines modificacions s’havien
fet. Sabem que, tot i això, això no resol al cent per cent la problemàtica per trobar
tanta i tanta mà d’obra amb tan i tan poc temps, i per tant sabem que les restriccions
de mobilitat arreu del món hi són, que això no ho podem controlar. Però sí que
amb la legislació actual, en les circumstàncies actuals, el fet de que les persones
que tenen prestacions d’atur puguin anar al camp, el fet de que vostès tenen les dades de quanta gent es necessita cada setmana des de l’inici de la campanya, vostès
han calculat quanta gent necessitem i quantes persones a través de les oficines de
treball de la Generalitat, a través de la proximitat als centres de les finques agràries
i la gent interessada, en aquestes circumstàncies, quanta gent es podria cobrir actualment a les explotacions?
Gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Li quedarien per repreguntar, si ho desitja, un minut vint-i-un
segons. Per contestar té la paraula de la consellera Jordà, endavant.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sí; gràcies, president. Gràcies, diputat. Aquest és un tema que ens preocupa.
Quan parlem de campanya agrària és veritat que la campanya agrària dura tot l’any,
eh? El que passa que ens estem referint a una campanya agrària en concret que és
la recollida de la fruita dolça, bàsicament, que aquesta ja ha dit que és d’abril a novembre, amb dos pics molt concrets, que estan situats al juliol i a l’agost, al juny,
juliol i agost.
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I aquí necessitaríem, requeriríem, 35.000 persones per fer front al camp i també a les centrals. Això és el que ens diuen les organitzacions agràries, i en aquestes
xifres estem treballant des del minut zero. I no ho fem sols. Estem treballant des
del minut zero al costat, en aquest cas, de la gent que representen les organitzacions
agràries, però també, doncs, Afrucat, que representa el sector professional, per entendre’ns, i UGT i Comissions i el Departament de Treball, eh? Amb el SOC al
costat i, òbviament, també amb les pròpies crides que, en aquest cas, fan les organitzacions agràries en paral·lel.
Però deixi’m dir que aquest problema està focalitzat a tots els països, en aquest
cas de la Unió Europea que tenen davant campanyes agràries d’aquest tipus, i tots
tenen molts problemes, perquè hi ha problemes en la mobilitat. Aquí és la clau,
eh?, davant d’aquesta emergència, davant d’aquesta pandèmia. A excepció de França, que, segurament, s’ha embolcallat amb la bandera, i amb una crida directa han
aconseguit 250.000 voluntaris a apuntar-se a la campanya, eh?, però això ja és un
tema d’ADN francès, diguéssim, la resta estem tenint molts problemes. Ara, jo crec
que nosaltres ho tenim extremadament ben enfocat.
El president

Gràcies, consellera. Li quedaran quaranta-set segons, si volgués recontestar. Diputat, vol repreguntar? Té un minut vint-i-un segons. Endavant, diputat.
Òscar Ordeig i Molist

Sí; president. Molt ràpid perquè, ja dic, sé que els sindicats agraris, Afrucat, han
fet borses de persones interessades en treballar a la campanya agrària. Per tant, quin
càlcul..., perquè no tota la gent que s’hagi apuntat segurament que llavors tindrà disponibilitat. Per tant, vostès quin càlcul han fet, d’aquestes 35.000 persones que necessitem, entre les borses dels diferents sindicats, d’Afrucat, entre les persones que
estan apuntades a les OTGs disposades a treballar, no sé si persones voluntàries, si
aquesta és la línia.
Més o menys, de quant estaríem parlant, de quina quantitat de treballadors de
mà d’obra estaria disponible, tindrien calculat que hi ha en aquests moments i
de quin problema estaríem parlant, si és el 50 per cent, el 60, el 20 per cent? Per saber la magnitud del problema.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la consellera per quaranta-set segons. Endavant,
consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president. Doncs seria una mica agosarat fer especulacions, perquè estaríem especulant. De moment, no podem dir que anem malament, però vostè sap
perfectament que a vegades el paper ho aguanta tot, eh? És a dir, se’ns apuntaran ics
persones i llavors veurem a l’hora de la veritat qui s’hi agafa.
En aquests moments, per exemple, per posar-li un exemple, Unió de Pagesos em
parlava d’uns dotze mil inscrits, eh? Això està bé. Estaríem parlant d’una xifra...,
només la crida que ha fet Unió de Pagesos. Però, més enllà d’això, el que hem de fer
és, una vegada més, fer-ho tot alhora. Aquí el SOC, les crides de les organitzacions
agràries, la de les mateixes centrals fructícoles, que també en fan, la crida que podem fer també nosaltres, trucar els estudiants...
Nosaltres hem pensat també en tots aquells treballadors que treballen en hotels o
en restauració, per exemple, i que en aquests moments, doncs, no poden accedir als
seus llocs de treball, també fer una crida en aquest sentit. Com molt bé ha dit vostè...
El president

Consellera, ha acabat el temps. Ha acabat el temps, ho sento. D’acord?
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Pregunta al Govern sobre els sectors agroalimentaris més afectats per la
crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a donar-los suport
311-01644/12

Passaríem, doncs, a la següent pregunta del Grup Parlamentari Socialista i Units
per Avançar. Té la paraula el diputat Ordeig pet un temps de dos minuts i mig. Endavant.
Òscar Ordeig i Molist

Molt bé, president. Bé, consellera, gràcies per la resposta. La següent pregunta és sobre quins són els sectors agroalimentaris més afectats, que ja n’hem parlat
una mica, però sí que voldríem profunditzar i els més perjudicats per la crisi de la
Covid-19 i quines mesures prendrà el Govern per tal de donar-los el suport necessari.
Deixi’m dir-li jo crec que un aspecte molt important, perquè tots tenim anècdotes de persones afectades, i crec que el que ens calen són dades agregades, dades
agregades que les podem tenir a través de l’observatori, per no anar tots a palpentes
en casos concrets, que a vegades fa que no tinguem una foto fidedigna de la realitat.
També amb el tema dels treballadors.
En aquest cas crec que ens caldria, consellera, un informe amb dades agregades,
a través de l’observatori, per saber realment quins són els sectors més afectats i amb
quina intensitat. I d’aquí treure’n i les decisions d’ajudes i en quina quantitat i durant
quant temps als diferents sectors més afectats.
Gràcies.
El president

Gràcies, disputat. Li quedaria un minut vint-i-vuit segons per repreguntar. Consellera, té la paraula.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president. Diputat, quan em formulis la pregunta, si és possible, acosta’t
més al micro, perquè t’he sentit, Òscar, molt..., he entès la pregunta, eh?, evidentment, però a la teva explicació hi ha coses que m’he perdut.
Hem d’esperar. Em demanaves dades agregades. Totes, l’observatori, totes... És
a dir, escolteu-me una cosa, la foto final ha de ser la mateixa. La foto no ha de ser
interpretativa. La foto ha de ser perfecta. Necessitem la foto perfecta. Segur que no
ens agrada la foto, però necessitem la foto perfecta.
Un cop tinguem la foto perfecta, després podrem parlar amb molta..., de manera
molt més acurada, podrem fer molta més cirurgia. Ara, evidentment, és que és absurd perquè és que fluctuen dia a dia. I veurem també el procés de desconfinament,
perquè això no s’acaba. Veurem al procés de desconfinament què va passant. Potser
sectors que en aquests moments estan més afectats, en el procés de desconfinament,
escolta’m, milloren, i d’altres que ara potser van millor, potser empitjoren. És que ho
veurem. Llavors, el dia a dia l’anem seguint, però és que és tan fluctuant tot plegat
que ara se’ns fa molt difícil.
Ara bé, detectats quins són els sectors que més estan patint, els ho he comentat
abans, els tenim detectadíssims. Se n’hi afegiran de nous? És possible, és possible.
El president

Gràcies, consellera. Li quedarà un minut sis segons per recontestar. Té la paraula
el diputat Ordeig per un minut vint-i-vuit segons. Endavant, diputat.
Òscar Ordeig i Molist

Consellera, precisament el que preguntava és això, eh? La foto, que vol dir amb
dades agregades de saber exactament què és el que està passant i amb quina intensitat: quins sectors, a quins preus hi ha hagut davallada i quins, si es pot saber, quins
motius, no?
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Deia això, però llavors també, abans que no tinguem la foto, ja sabem que això
costarà uns diners. Totalment d’acord amb vostè: cal un pressupost a la Generalitat?
Sí, cal pressupost. N’hi haurà prou amb el pressupost destinat a agricultura per fer
front a la situació actual? No.
Per tant sí que li diem, amb el pressupost 2020, que previsiblement s’aprovarà,
d’on traurem els diners; més o menys, quina serà la quantitat de diners que necessitarem, i també jo crec que aquí hi ha un tema també de corresponsabilitat.
És evident que Brussel·les té una responsabilitat important, és evident que l’Estat
en té una altra i és evident que el Govern de la Generalitat ha de reclamar-les, però
també n’ha d’assumir de pròpies, i aquí és on li demanem: quants diners; d’on els
traurà, i aquestes mesures quina previsió en el temps creuen que haurien de tenir.
Moltes gràcies, president i consellera, i gràcies en tot cas per l’actitud i les respostes en totes aquestes compareixences.
El president

Moltes gràcies, diputat. Consellera té la paraula per un minut sis segons.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, diputat, i amb tot l’amor del món, corresponsabilitat tota, però haver-nos
ajudat a aprovar uns pressupostos temps enrere, que potser no l’haurien tret a passejar els companys de Ciutadans, és a dir, aquesta és la corresponsabilitat. Però dit
això, i amb tot l’amor, de veritat, Òscar, em consta, l’important és la foto final, eh?
Però és que jo ara no estic en condicions de dir-li quan s’obrirà el canal Horeca.
El canal Horeca saps i sabeu perfectament el que representa per al nostre sector. No
sabem quan s’obrirà ni com s’obrirà. Obriran els restaurants amb un terç de la seva
capacitat? Els hotels? Quin tipus de turisme tindrem aquest estiu? Quin turisme?
Com serà aquest estiu a casa nostra? Tot això té unes afectacions.
Que la Delegació del Govern ens tanqui el mercat, demana el Procicat, també
té unes afectacions pels nostres viveristes, pels planters i pels nostres pagesos. És a
dir, tot està molt obert. De totes maneres, no patiu. Jo crec que el que hem de buscar és aquesta foto, números agregats, estem completament d’acord, però dependrà
del dia a dia i temps tindrem, de manera ràpida, àgil i diligent de tenir aquesta foto
el dia després.
El president

Gràcies, consellera.

Pregunta al Govern sobre la distribució alimentària
311-01641/12

Ara passaríem doncs al torn de preguntes del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem. Per formular la primera pregunta té la paraula el diputat Marc Parés
per un temps no superior a dos minuts trenta segons. Endavant, diputat.
Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Consellera, la garantia de la distribució alimentària és un dels
principals elements de risc que cal gestionar durant aquesta crisi. Entenem que cal
evitar restriccions que podrien dur a l’acumulació del producte fresc fora de mercat,
cosa que suposaria la pèrdua d’aliments per al mercat i d’ingressos per als productors. Volia preguntar-li per dues qüestions concretes, en aquest sentit.
La primera ja l’ha contestat a la compareixença sobre els mercats de productes
frescos, però deixi’m dir-li que si es prohibissin, cosa que esperem que no, doncs,
que treballin per estimular solucions alternatives als mercats a l’aire lliure i que permetin el contacte entre els dos extrems de la cadena alimentària, productors i consumidors, com són les col·laboracions entre cooperatives de consumidors i productors
per a l’ús compartit d’espais en dates i horaris prefixats.
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I la segona qüestió, sobre la venda directa i el circuit curt, que també n’hem parlat. Els aliments que no passen per intermediaris, que van directament de l’hort a la
cistella de la compra, minimitzen les possibilitats de contaminació i ofereixen aliments necessaris en aquests moments de confinament forçós.
Ha parlat abans que han identificat més de vuitanta iniciatives innovadores d’autoorganització, en aquest sentit, i ens ha explicat que les han mapificat en la web
AlimentsDeProp. Quines altres mesures està prenent el departament per recolzar
aquest model?
Deixi’m que li faci algunes propostes i em valora com les veu, no? Per exemple, facilitar que les empreses de distribució alimentària apliquin mitjans telemàtics
per fer les comandes. Incentivar als comerços mesures d’atenció a col·lectius de risc
sanitari i col·lectius de risc sense suport familiar o comunitari. Incentivar els mecanismes de repartiment de cistelles. Activar call centers per atendre i orientar en
qüestions alimentàries. Facilitar l’ús d’equipaments, en coordinació amb les autoritats locals, per a petits productors i distribuïdors alimentaris perquè puguin realitzar ordenadament i amb seguretat el lliurament de les comandes d’aliments als
seus usuaris.
Entenem que es poden fer moltes coses en aquest sentit. També som conscients
que els diferents actors hi tenen molt a dir i el món local també. Però sí que voldríem, doncs, un paper actiu del departament en aquest sentit i en aquesta direcció
va la nostra pregunta.
Moltes gràcies.
El president

Moltes gràcies, diputat. Pràcticament ha esgotat tot el temps, li resten només
quinze segons. Ja hem dit que faria d’una tirada aquesta pregunta. Per tant, li passo
la paraula, doncs, a la consellera Jordà perquè pugui també respondre per un temps
màxim de dos minuts i mig. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Intentaré respondre també tot seguit. Jo li compro tot, diputat Marc, t’ho compro absolutament tot, eh? I ara potser tenim una oportunitat més. Tot això, tot això,
quan parlem de circuits curts, quan parlem de producte de proximitat, quan parlem
d’acostar el productor al consumidor i que totes aquestes interferències, deixeu-m’ho
dir així, que òbviament són necessàries i formen part d’aquesta cadena, perquè així
s’ha establert o així s’ha creat, diguéssim, siguin menors, siguin més primes o siguem capaços de fer-les equitatives, perquè al final es tracta de buscar aquesta equitat, ostres, jo tot això ho compro.
Ara tenim una oportunitat, perquè a més a més hi ha experiències. Però no només ens n’hem adonat nosaltres; hem de ser capaços, amb campanyes promocionals i explicant-ho i sent més pedagògics, que ho vegi també el consumidor final i
la ciutadania. Però, permet-me, també que ho vegi el mateix productor, que ho vegi
el mateix productor. Hi ha productors que ho han vist, no només que ho han vist,
que ho han fet, via telemàticament, mitjançant..., és igual, amb cistelles, portant-les
a domicili. És a dir, jo he vist iniciatives extremadament innovadores i fantàstiques
que es poden portar a terme.
I que aquí hi tenen molt a dir els municipis, hi tenen molt a dir també les comarques. De fet, des del departament, si passa alguna cosa amb els mercats, que
esperem que no, ja ho estem treballant, eh?, ja tenim una idea amb els consells comarcals, per treballar a través dels consells comarcals. És més, també tenim alguna
altra idea, que no li he dit perquè ja saben que no m’agrada avançar coses que potser no funcionen, amb col·lectius més vulnerables també. És a dir, d’idees n’hi ha
moltíssimes.
Aquest moment és un moment idoni per aprofitar-les totes, perquè se n’hagi adonat el productor, de les possibilitats immenses que té quan es fa el millor producte
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del món, que no t’has d’inventar res, i sobretot el consumidor també, que ha de voler
consumir i ha de poder consumir aquest producte de proximitat, aquell que es fa bo,
segur i de qualitat, i que ara té una opció a fer-ho a millor preu i millor producte, diguéssim, no? Doncs això ho hem de canalitzar, i com a departament hi hem de ser,
òbviament, per un cap.
El president

Gràcies, consellera. Entenc, diputat Parés, que podríem passar a la següent pregunta?

Pregunta al Govern sobre la campanya de recollida de la fruita
311-01642/12

Doncs, passaríem a la següent pregunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem per un temps igual que l’anterior, bé, i com totes, eh?, de dos minuts
i mig. Endavant, diputat.
Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Consellera, la pagesia necessita personal per a la campanya
d’aclarida de fruiters, març, abril i maig, i la campanya de recol·lecció de fruita dolça, de maig a octubre. La crisi de la Covid-19 posa en risc la presència de la mà
d’obra suficient per cobrir les necessitats de producció alimentària, per la qual cosa
calen mesures per facilitar l’accés de la població treballadora al camp, sempre amb
l’estricte compliment de la normativa laboral i el respecte als drets laborals de treballadors i treballadores.
Sabem que hi ha qüestions de fons que no són de la seva competència. Sabem
també que diferents agents estan emprenent accions, com la crida d’Unió de Pagesos
a estudiants, però entenem que el Govern de la Generalitat sí que pot desenvolupar
algunes accions.
Vostè n’ha parlat en la seva compareixença. Acaba de donar una resposta sobre
aquest tema també al diputat del PSC. Li volíem preguntar més específicament per
la qüestió de l’allotjament dels temporers i la disponibilitat d’albergs, perquè creiem
que hi havia un compromís per part del Govern de la Generalitat perquè enguany,
doncs, es desencallessin tota una sèrie de mesures, en aquest sentit, que van quedar restringides amb les retallades. I volem saber si enguany es farà realitat aquest
compromís de la Generalitat amb l’allotjament de temporers en els albergs de la
seva propietat.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Li quedaran un minut quinze segons per poder fer la pregunta.
I li passo la paraula a la consellera Jordà per contestar. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president. Gràcies, Marc. Sense intentar eludir responsabilitats, eh? El
tema dels allotjaments. Malgrat que nosaltres hi estem per un cap, ja he explicat que
des del minut zero aquest departament veu venir aquesta problemàtica, sense saber
evidentment que hi hauria un estat d’alarma, perquè en aquell moment el president
del Govern espanyol encara no l’havia decretat. Però ja veiem això, ja alertem, ja
ens posem en contacte i comencem a treballar de manera coordinada. Aquí la coordinació és vital. I ho estem fent amb tots els departaments de la Generalitat afectats,
però també amb les organitzacions, amb la gent de les centrals –ja ho explicat, eh?–,
i també amb els sindicats, per intentar fer la feina ben feta.
Aquest dissabte al Procicat, al tècnic del Procicat, que ja veuen que crearà molta
expectativa, també hi portem el protocol que s’ha estat treballant aquests dies i que,
Sessió 14 de la CARPA

56

DSPC-C 478
17 d’abril de 2020

de fet, s’està acabant d’afinar alguns serrells encara a dia d’avui, que marcarà totes
aquestes pautes, des de temes d’higiene fins a temes d’allotjament.
Aquí els ajuntaments també hi tenen molt a dir i hi hem estat treballant també al
seu costat. La Diputació de Lleida també hi ha set per un cap, òbviament, eh? I sempre davant d’aquest treball que ja estem fent també des del departament, amb el Departament de Treball, que és a qui l’ocupa, diguéssim, no només al que li preocupa,
perquè de preocupar-nos també ens preocupa a nosaltres, per garantir el millor dels
allotjaments i el millor servei als temporers.
Però aquesta és una situació excepcional, i malgrat que hem de complir aquestes
situacions d’higiene, us podeu imaginar que allà on n’hi cabien vint, enguany n’hi
cabran deu, eh? Això no vol dir res, no vol dir que no haguem de garantir també
aquests serveis de la millor manera i de la millor qualitat a aquestes persones que ens
venen a recollir la fruita. Però tot i així és una situació excepcional. Veurem demà
què ens aprova el Procicat, eh?, perquè, evidentment, parlem de les condicions de
treball al camp, a les centrals, però també parlem d’aquests allotjaments, com molt
bé apuntava el diputat.
És a dir, és una qüestió complexa. Jo crec que –estem a l’abril– anem amb temps,
ho estem treballant, ja tenim el document fet. Ara falta que passi pel Procicat i a
allò que ens esmeni el Procicat, doncs, intentarem també donar-hi solució per ser
el més diligents possibles, i sobretot perquè puguem dur aquesta campanya amb les
màximes garanties i amb el màxim èxit i, sobretot, vetllant també per aquests treballadors i treballadores que ens vindran a ajudar a fer aquesta recollida de la fruita.
El president

Gràcies, consellera. Té la paraula el diputat Parés per un minut quinze segons. Recordi, consellera, que només li queden sis segons per recontestar. Endavant, diputat.
Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Sí; simplement, agrair la resposta de la consellera. Posar en
relleu, per això, doncs que, efectivament, aquest és un tema que ve de lluny. De fet,
ara fa un any, el març del 2019, vam aprovar una resolució al Parlament de Catalunya on ja s’instava el Govern a donar suport públic a les explotacions agràries perquè
puguin complir amb la gestió d’allotjament de treballadors temporers i procurar
que totes les places dels allotjaments de temporers restessin obertes, no?, establint
un mecanisme de subvenció per a aquells que no en poguessin assumir els costos.
De fet, veníem –li comentava abans, no?– d’un escenari en què tres actors garantien això, que era la Generalitat, que era propietària dels albergs, els propietaris de
les explotacions, que contractaven els temporers, i la Fundació del Món Rural, però
amb les retallades això se’n va anar en orris.
Nosaltres entenem que és important recuperar aquest model amb els albergs de
la Generalitat per garantir un allotjament de qualitat per als temporers, i de fet així
ho vam aprovar al Parlament ara fa un any. Per tant, en aquest escenari de crisi, confiem, doncs, que això es pugui tirar endavant.
Moltes gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Consellera, té sis segons, o passem a la propera? Vol fer-ne ús?
Doncs...
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Res, afegir que ho vetllarem i agrair-li al Marc, doncs, les seves paraules.
El president

Molt bé; gràcies, consellera.
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Pregunta al Govern sobre les mesures per a afrontar la crisi en l’àmbit de
la pagesia i la transició cap a la sobirania alimentària
311-01646/12

Passaríem, doncs, a la pregunta del Subgrup Parlamentari de la CUP, d’acord?
I li passo la paraula, doncs, a la diputada Natàlia Sànchez per un temps de dos minuts i mig. Endavant, diputada.
Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia, de nou, consellera. Nosaltres li volem continuar insistint en preguntar
sobre les mesures concretes que des del seu departament han previst. Vostè..., portem moltes hores, una bona estona ja parlant-ne, però vull posar sobre la taula que
hi ha hagut poca concreció. Jo la concreció que tinc sobre el Departament d’Agricultura a dia d’avui és que té un 1,2 per cent del pressupost total dels pressupostos
de la Generalitat per fer front als reptes de l’agricultura, per als reptes de la pagesia,
per als reptes d’un sector tan important pel nostre país.
Jo això ho sé, és una certesa. I vostè avui no ha concretat què significarà, què ha
significat la Covid-19 per a l’agricultura. No ha especificat a nivell econòmic què
significa. Però nosaltres li demanem un pla de xoc agrari per donar resposta a les
mancances en els sectors que sí que ha definit com els que han patit més o aquells
àmbits que han patit més de la pagesia. Però hi insistim, cal que ens doni més detalls.
I afegeixo, amb la notícia que ens ha donat avui sobre que sembla que el Govern de
l’Estat espanyol té previst donar la indicació de tancar els mercats a l’aire lliure,
demanarà vostè, demanarà a tots els grups parlamentaris, especialment aquells que
estan al Govern de l’Estat espanyol, que rectifiquin o que no tirin endavant aquesta mesura? Perquè, si és així, caldrà que també des de la Generalitat com des dels
ajuntaments plantegem realment una estratègia, i no només idees, que si els consells
comarcals..., una estratègia per no donar suport, i per tant no fer complir, si és que
és així, aquesta normativa, i per tant desobeir-la de forma clara garantint que hi ha
mercats, que hi ha producte de proximitat. Perquè si el supermercat està obert, no té
cap sentit que els mercats estiguin tancats. I per tant, esperem aliances amb vostè i
amb tots els grups parlamentaris perquè això sigui així.
El president

Gràcies, diputada. Li quedaran trenta-quatre segons per repreguntar, si així ho
creu convenient. Li passo la paraula, doncs, a la consellera Jordà perquè pugui respondre. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president. Gràcies, diputada. Ja ho sap, tot allò que sigui desobeir la
injustícia, aquí em té, però li recordo que això és una competència municipal, eh?
I que tenim un estat que pren decisions sobre moltes de les actuacions que ens pertocaria prendre a nosaltres, és a dir, ho tenim difícil. Però, en qualsevol cas, no dubti
que batallarem perquè els mercats no sedentaris, entre moltes altres coses, entre les
ajudes..., i també aquesta interlocució que fa el ministeri amb la Unió Europea sigui
el màxim diligent i la transmissió sigui la que ha de ser.
Vostè insisteix en aquest pla de xoc, i insisteix que jo no concreto. És que, de
veritat, a mi..., si fóssim el 26 de juliol, segurament podria concretar molt més. Però
és que, escolti’m, ja li dono una concreció, en aquests moments, a dia d’avui, a 17
d’abril de 2020, l’afectació en el sector de la flor i la planta, al dia d’avui, és de 90
milions d’euros. Però és que abans d’ahir no era de 90 milions d’euros. I és que
demà passat no sé de quant serà.
El pla de xoc clar que l’estem preparant, però jo no li puc parlar del números. Jo
el que sí que li puc dir és quins són els sectors afectats, més afectats a dia d’avui,
que, ho repeteixo, és molt possible que demà passat se n’hi afegeixi algun o que
Sessió 14 de la CARPA

58

DSPC-C 478
17 d’abril de 2020

algun, com ha passat en el cas de la pesca, que no vol dir que no necessiti ajudes,
millori.
Entretant, en el cas de la pesca, per posar un altre exemple, home, doncs, per
exemple, ràpidament –i tot això no ho he explicat perquè no tenim temps o perquè
la compareixença hauria acabat a les cinc de la tarda–, les confraries i les llotges
que estan als ports, en aquest cas hem hagut de parlar amb Territori, o ens ha semblat que era prudent parlar amb Territori, i que no cobressin les taxes que es paguen
normalment per l’ocupació dels ports, no?, per exemple.
Tot això són coses que ja hem anat fent. Pla de xoc. Clar que tindrem números,
però és que els números que avui li doni no serviran. Jo no sé què passarà amb el
canal Horeca, és importantíssim, és transcendental. No en tinc ni idea.
A la reunió que vam fer amb el sector del cava, que és un sector afectat, aquesta era la gran pregunta. Aquesta era la gran pregunta perquè, si demà passat obre
el canal Horeca, segur que els números ens faran tremolar, però molt menys que si
l’obrim el mes de novembre, estic dient una bestiesa, no?
Per tant, pla de xoc, no es preocupi. Jo els hi dic: compareixença el dia 2, de poder-nos veure i que tinguem la valoració del sector.
El president

S’ha acabat el temps, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ara, a dia d’avui, jo no puc dir-los més.
El president

Consellera, disculpi, s’ha acabat el temps. Li queden... Li passo la paraula a la
diputada, que li queden trenta-quatre segons per poder parlar. Endavant, diputada.
Natàlia Sánchez Dipp

Bé, doncs així seré breu. Hi estem d’acord, consellera, hi ha poca concreció i per
tant anem a les palpentes. No passa res, està bé saber-ho. I el sector i la gent que
està patint al territori, que té moltes dificultats per arribar a final de mes o per saber
quin serà el futur de la seva explotació agrària, va a les palpentes. Hi estem d’acord.
Potser cal una mica més de claredat. Hi insisteixo, entre falses expectatives i anar a
les palpentes es poden anar mirant..., hi ha un carril central.
Acabo, posem en valor les petites...
El president

Gràcies, diputada. Ha esgotat el temps.
Natàlia Sánchez Dipp

D’acord.
El president

Disculpi’m, eh?, disculpi’m. És que ho he de fer així.

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a garantir l’activitat
i la continuïtat del sector pesquer
311-01635/12

Ara passaríem, doncs, al torn de preguntes del Grup Republicà, que la primera
pregunta la farà la diputada Irene Fornós. Endavant, diputada, per un temps de dos
minuts i mig. Endavant.
Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Bé, la consellera ja ho ha explicat durant la seua compareixença, i inclús ara, repassant una mica les aportacions de la pregunta que feia la
diputada de la CUP, també hi ha tornat a entrar. Però, bé, jo perquè ara també tinc
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una mica més de temps i voldria preguntar a la consellera sobre el sector pesquer
i el sector aqüícola del nostre país, no?, que estos dies s’ha vist afectat a l’hora de
poder sortir part de la flota a la mar. Sabem que la seva voluntat era tota, de poder
sortir i de poder fer arribar este peix a les llotges, però, evidentment, hi ha una sèrie
de modalitats, com ha explicat la consellera durant la seua compareixença, que no
permeten complir los protocols, no?
La meua pregunta aniria enfocada a quines coses està fent lo Departament
d’Agricultura per anar solucionant a poc a poc està viabilitat de que el peix arribi a
les nostres llotges i també quines mesures ha anat també trobant davant de la dificultat que s’ha trobat tant lo sector aqüícola i pesquer, no?, perquè lo seu producte,
que va derivat bàsicament a l’hostaleria i a la restauració, doncs, també s’ha vist una
mica estroncat, esta sortida del producte.
Res més. Moltíssimes gràcies.
El president

Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula la consellera Jordà. Endavant.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, diputada. M’agrada, m’agrada molt que hi hagi una pregunta sobre el
sector pesquer, un sector petit però vital, importantíssim al nostre país, que està
fent molt bé la feina, que s’hi està esforçant molt. I crec que està molt bé que també
cada vegada que estem en comissió parlem molt més de pesca i d’aqüicultura del
que normalment fem, i que vostè utilitzi el verb «repescar», que l’hauríem de fer
servir també molt més i en molts més contextos, perquè és un verb bonic i ens diu
moltes coses.
I ho he explicat, eh?, ho he explicat també en la compareixença, però intentarem
doncs posar-hi una mica més d’esment. El sector pesquer ha tingut un..., i per això
justament el que li comentava, en aquest cas, a la companya de la CUP, que no podem en aquest moment parlar exactament de números concrets perquè tot és molt
heterogeni i un exemple és el tema de la pesca.
Nosaltres vam ordenar, el dia 19 de març, el pagament de gairebé tres milions
d’euros de les subvencions pendents de cobrament de les convocatòries 2019, cofinançades amb el FEMP, i les ajudes del gap del 2019 perquè ja es paguessin en
aquell moment. És a dir, això és donar liquiditat al sector. Per això el tema de les
ajudes era tan important avançar-lo. Això ho hem fet. En total es van pagar cent expedients, que corresponien a setanta-un beneficiaris, per a projectes del sector de
la pesca, de l’aqüicultura, de la comercialització, de la transformació de productes
pesquers i, en definitiva, el desenvolupament de l’economia blava, importantíssim.
Hem tramitat els ERTOs per al sector de la pesca, que és un sector essencial i
que ens va costar una mica, però era important fer-ho justament pel que vostè apuntava, perquè les dificultats que ens suposen a les embarcacions mantenir tots aquells
requisits que ens manen des de Salut i que en aquest moment s’han de complir,
doncs això era un problema. Ho vam poder fer i vam mantenir el 20 per cent de la
flota encara operativa.
I vam fer aquella instrucció, per a nosaltres molt importat, per garantir bàsicament que qualsevol barqueta o barca que volgués anar a fer la seva feina tingués,
com a mínim, un punt en cada territori, un punt per desembarcar i un punt de venda.
Això ho hem garantit, a banda de moltíssimes accions petites com el tema de les
taxes i, evidentment, com està cada dia permanent amb la federació, a qui també
agraeixo la feina, eh?, al Toni Abad.
El president

Consellera, gràcies.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

...totes les confraries...
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El president

Gràcies, consellera. S’ha esgotat el temps, entenc que no hi ha repregunta.

Pregunta al Govern sobre les actuacions liderades per l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en la crisi de la Covid-19
311-01636/12

Passaríem a la segona pregunta del Grup Republicà, a càrrec del diputat Viaplana. Quan vulgui. Endavant.
Francesc Viaplana Manresa

Gràcies, president. Bon dia a tothom. L’IRTA és un institut d’investigació de la
Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació. La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i
a l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible del sector agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament
relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat al consumidor final; a la
seguretat alimentària i a la transformació dels aliments i, en general, a la millora del
benestar i la salut de la població.
Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament
tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transparència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis, tot cercant la màxima coordinació i
col·laboració amb el sector públic i privat.
El Centre de Recerca en Sanitat Animal, el Cresa, és un centre propi de l’IRTA,
perquè l’IRTA és un institut de recerca agroalimentària de primer nivell. I el Cresa,
en concret, és un instrument únic a Catalunya.
El president

Diputat Vilaplana, si es pot ajustar el micròfon, si us plau, més a l’àmbit de la
direcció de la veu? Moltes gràcies, endavant. Disculpi.
Francesc Viaplana Manresa

Millor? Ara? Continuo. Com deia, el Cresa, un instrument únic a Catalunya, ja
que té un laboratori de seguretat de nivell 3 que permet treballar en malalties infeccioses i greus amb total seguretat i fer proves amb animals.
És una infraestructura de país que treballa per a la salut animal, que al capdavall
va molt vinculada a la salut humana. És vital posar en valor tota la seva tasca i la
seva experiència amb el MERS; des de fa cinc anys que treballen amb ell, i aquest és
molt semblant al Covid-19. Per tant, tenim un pol de coneixement robust amb els millors biòlegs al capdavant. La ciència és i serà la base per prendre moltes decisions.
D’aquesta manera i des del primer minut el DARP ha posat a disposició el seu
I+R+D al servei del Sistema Català de la Salut. Per tot això, consellera, ens interessaria saber les actuacions que està liderant l’IRTA en la crisi de la Covid-19, i en
concret quins estudis s’estan realitzant al Centre de Recerca en Sanitat Animal en
aquest àmbit.
Moltes gràcies.
El president

Gràcies, diputat. S’ha entès perfectament. Li passo la paraula a la consellera Jordà per a la resposta. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Moltes gràcies, diputat, per la pregunta i per fer referència a l’IRTA, que, malauradament, no en parlem prou i que em consta que el director general de l’IRTA tenia pendent fer una compareixença en aquesta comissió que esperem, doncs, que la
pugui fer ben aviat.
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Bé, la feina que està fent l’IRTA en aquest cas, doncs, en relació amb la crisi
que estem vivint és brutal. I vull aprofitar, ja que em dona l’oportunitat, per fer un
agraïment, un agraïment públic a tot el seu personal, eh? Perquè realment la tasca
és ingent.
L’IRTA ha entrat a formar part d’un consorci de nova creació, juntament amb
–us sonarà, no?– IrsiCaixa i el Barcelona Supercomputing Center, en aquest cas,
i Grífols, a través d’un conveni que es va signar amb un contracte d’1 milió i mig
d’euros, dels quals 600.000 en aquest cas els executa l’IRTA, en té la responsabilitat l’IRTA, per tal de dur a terme una recerca per desenvolupar productes antivírics,
anticossos i una vacuna enfront a la SARS-COV-2.
També ha signat un segon contracte a través del Cresa, com molt bé apuntava,
amb una important empresa per avaluar el potencial efecte neutralitzant de plasmes
humans amb relació als SARS-COV-2 per valor de 26.000 euros.
I al mateix temps, l’IRTA també està participant amb altres centres de recerca
de Catalunya en la posta a punt d’un mètode de diagnòstic massiu per PCR de la
Covid-19, també molt interessant i molt important, que servirà, aquest concretament, per reforçar i poder ampliar a més població el que actualment s’està fent pel
CatSalut a través dels hospitals de referència. Es tracta del que en diem programa
Orfeu, que nosaltres intentarem ajudar també el CatSalut, en aquest cas, en aquest
sentit.
I en concret, i en relació a aquest programa, interessant, en aquests centres de
recerca catalans, també estem testant en les instal·lacions de nivell de biocontenció
tres de l’IRTA i el Cresa la capacitat també de diferents reactius, en aquest cas, per
inactivar el virus del SARS-COV-2 en els nostres pacients. És a dir, que és un pas
previ a la tècnica de PCR, que és la tècnica que serveix, com bé saben, per detectar
el genoma del virus en una mostra.
El president

Gràcies, consellera. S’ha esgotat el temps.

Pregunta al Govern sobre la campanya agrària d’enguany
311-01637/12

Passaríem, doncs, a la tercera pregunta del Grup República, que la formula la
diputada Fornells. Endavant, diputada.
Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Consellera Jordà, com vostè sap i
n’ha parlat al llarg de la seva compareixença d’avui en aquesta sessió de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la campanya de la fruita prevista per
enguany té unes complicacions afegides degut a la situació de la crisi sanitària de la
Covid-19; les restriccions de mobilitat dificultaran que la campanya es pugui dur a
terme amb les garanties òptimes.
Com n’és sabedora, i ho ha comentat, un 80 per cent dels treballadors habituals
en la campanya de recollida de fruita són d’origen immigrant i un 70 per cent aquest
2020 no podran entrar a l’Estat i per tant no podran treballar a la campanya de recollida. Sabem que el Govern de la Generalitat i el departament que vostè encapçala
està treballant conjuntament amb les organitzacions agràries, les cooperatives i els
ajuntaments i està en contacte amb el Ministeri d’Agricultura per poder disposar
dels treballadors necessaris per a la campanya, que es calcula que són uns 35.000,
els que cada any hi participen.
També caldrà per a la campanya d’enguany treballar conjuntament amb el Departament de Salut per fixar aquelles mesures higièniques i de seguretat laboral al
camp, a les centrals i als allotjaments dels treballadors.
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Les iniciatives aprovades pel ministerio són un primer pas per facilitar que persones en atur puguin treballar a la campanya de la fruita sense perdre la prestació.
Però no seran suficients per garantir els 35.000 llocs de treballs necessaris, perquè,
de moment, amb les accions de l’Estat queden lluny dels treballadors necessaris.
Sobretot, cal no vulnerabilitzar ningú, que aquells permisos de treball de persones
amb permís de residència no siguin temporals només per la campanya. Cal dotar
d’oportunitats les persones que ja viuen aquí.
Sabem que des del departament s’està fent tot i més per buscar solucions. Som
coneixedors que no serà com una campanya normal, que serà complicat aconseguir
el total de persones, però no ens hem de rendir i cal seguir treballant-hi per fer-ho
possible i per tirar endavant la campanya.
Consellera, quines accions té pensades fer el departament per aconseguir el màxim de persones possibles perquè puguin treballar en aquesta campanya de la fruita? Quines mesures hauria de dur a terme el ministerio per fer possible aconseguir
més treballadors?
Un altre sector que també està patint la crisi és el sector vitivinícola i també se
n’ha parlat, especialment el cava, amb la crisi de preus del cava. Quines accions ha
dut a terme el departament en aquest sentit?
Vaig acabant. La cadena alimentària està funcionant de manera eficient per garantir el proveïment d’aliments gràcies a l’esforç de milers de persones.
Per tant, des del nostre grup, des del Grup Republicà, volem agrair als qui...
El president

Diputada, ha acabat el temps. Ho lamento però ha acabat el temps. Consellera,
per poder fer la resposta, li passo la paraula. Consellera Jordà, endavant.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Moltes gràcies, president. Gràcies, diputada Fornells. Ha fet vostè una dissertació fantàstica i moltes preguntes que no sé si seré capaç de contestar, però sí que em
dona la sensació, almenys aquesta era la voluntat d’una servidora, d’haver-ho més o
menys contestat durant les diferents intervencions que he tingut, però sí que n’hi ha
alguna que, si li sembla, hi posaré una mica més de, diguéssim, contingut.
El tema de la campanya agrària, molt ràpidament, ja n’hem parlat, eh? Les dificultats de tenir mà d’obra és ingent, no només ens passa a Catalunya, passa a molts
llocs d’Europa. En aquest sentit, ja els hi he dit, França, Alemanya, Itàlia, Països
Baixos, Dinamarca, Polònia... Ens hem llegit els informes; tenen les mateixes dificultats o més, eh? És a dir, que estan intentant veure quines mesures més poden fer.
Nosaltres les farem totes, totes per tenir la millor de les campanyes dins un moment
d’extrema excepcionalitat, que en som conscients.
Necessitem entre 33.000 i 35.000 persones. Hem de fer-ho amb el millor protocol possible, un protocol establert, treballat durant setmanes i hores. També vull fer
un agraïment a tota la gent que hi ha participat de manera activa, de tot arreu, eh?,
de les cooperatives, de les organitzacions agràries, del departament o dels diferents
departaments, etcètera, que veurem si passa la primera prova al Procicat aquest
dissabte. Però, tot i així, potser, si no som capaços de donar o de tenir una campanya
més o menys, diguéssim, rendible, haurem de demanar ajudes a l’Estat, una ajuda
d’estat a l’Estat. Això no és cap novetat, ja ho he fet, ja ho he dit i ho he explicat al
ministre, eh?, i potser ho haurem de fer.
Respecte al tema del cava. Al tema del cava plou sobre mullat. Recordeu els trenta cèntims per litre, recordeu la situació que hi havia. En aquests moments, doncs,
el tancament del canal Horeca toca i molt el sector del vi i del cava, més el del cava,
perquè tenim un excedent de vi base per elaborar cava, tenim un desequilibri entre
l’oferta i la demanda. I hem de trobar solucions. Hem demanat, repeteixo, destil·lació
subvencionada al ministeri.
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El cava és un sector, a diferència del de la fruita, extremadament regulat, eh? I la
DO cava tots sabem com es regula. Té un consell regulador. I a més a més el ministeri és qui ens pot donar més màniga ampla per fer un seguit d’accions. Destil·lació
subvencionada, només la pot demanar el ministeri. Allargament dels terminis de
replantació de vinya, també. La subvenció de desqualificació, entre moltes d’altres,
i la verema en verd, una més.
No ens cansarem de demanar allò que faci falta i de reivindicar-ho...
El president

Consellera, gràcies, s’ha acabat el temps.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

...fer el dia 15. Gràcies, president.
El president

Ho lamento, eh?, de tallar-vos, però és que si no, no...
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

No passa re, no passa re.
El president

Ho hem de fer així.

Pregunta al Govern sobre l’afectació de la crisi de la Covid-19 en els ajuts
previstos per als incendis del 2019, els aiguats de l’octubre del 2019 a la
Conca de Barberà i el temporal Gloria
311-01638/12

Ara passaríem, doncs, a l’últim bloc preguntes, les del Grup Parlamentari Junts
per Catalunya. La primera pregunta la formula la diputada Montserrat Macià. Endavant, diputada.
Montserrat Macià i Gou

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’oradora) Gràcies, president. (Tall de comunicació.) ...al sector, si la Covid pot
alentir els ajuts, concretament els ajuts a la pagesia per a fer front als costos d’arranjament provocats pels grans desastres: els incendis del proppassat juliol, la robinada
d’octubre, la llevantada del mes de gener.
La conselleria que vos dirigiu va reaccionar de forma ràpida per pal·liar els efectes de l’incendi presentant un conjunt de mesures destinades a la recuperació productiva del territori cremat. Fa poc s’han començat a pagar els ajuts destinats a les
explotacions agràries i comunitats de regants i entenem, ja ho ha dit, que no s’ha
d’aturar la tramitació, però és fonamental continuar amb la voluntat de fer arribar
l’aigua a les finques cremades i posar reg, si no les finques quedaran abandonades.
Sabem que hi ha malestar al territori amb relació als ajuts condicionats per
l’assegurança de l’olivera. Caldria, consellera, revisar i renegociar l’assegurança. Ho
demostra que dels nou-cents pagesos afectats pel foc, sols s’hi van acollir una vuitantena. Altrament, cal felicitar la iniciativa dels plans d’ocupació, que han creat des
de la Conselleria de Treball per rehabilitar els cultius cremats.
La robinada d’octubre va afectar la comarca de les Garrigues, la Conca de Barberà especialment, amb impacte també al Pla d’Urgell i al Segrià. Les dues ordres
de subvencions que, amb l’objectiu de restituir la capacitat productiva del territori
negat per la robinada, estaven tramitant. Entenem, com heu dit, que no s’han aturat.
Entenem que el mateix passa amb els ajuts de la llevantada Gloria. (Tall de comunicació.) ...consellera, però és fonamental incentivar la línia de crèdit tramitada
per l’ICF per donar liquiditat especialment als pagesos de la fruita dolça.
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(Tall de comunicació.) ...de pagesia, singularment la de les Terres de Lleida, és
estratègica i molt vulnerable, per la qual cosa no ens podríem permetre l’alentiment
d’uns ajuts que han de fer més suportable les pèrdues provocades pel foc i l’aigua.
I és que tenim un gran repte, consellera, aconseguir que les pageses i els pagesos es guanyin la vida amb la terra, que els puguem arrelar a la terra, i això passa
indefectiblement per assegurar els ajuts, sobretot per a aquelles situacions sobrevingudes.
Sense aquests ajuts la nostra gent tirarà la tovallola i les finques quedaran abandonades, i un territori abandonat té unes conseqüències directes i... (tall de comunicació) ...devastadores i vostè ho ha dit. Estem obligats a repensar quin model de país
volem. Vostè ens ho ha dit i li agraïm.
El president

Gràcies, diputada. Ha consumit el temps. Consellera, per respondre té dos minuts i mig, endavant.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president, gràcies diputada. No sé si tindré prou temps per respondre-li,
però compartim diagnosi, òbviament.
Deixi’m que, telegràficament, li digui d’entrada que els ajuts, aquells ajuts que
nosaltres vam explicar..., vam ser diligents a fer-ho. De fet, deuen recordar vostès
que quan l’incendi de la Ribera..., ja vàrem explicar que només intentaríem posar-nos vermells, a vegades això no es pot complir, però intentaríem, en aquest cas,
posar-nos vermells només una vegada i tindríem un seguit d’ajuts ja programats o,
si més no, algun tipus d’estructura a l’hora d’una desgràcia d’aquestes climatològiques, i al cap de poc ens va venir el Dana, i al cap de poc ens va venir el Gloria. És
a dir, que hem estat molt més diligents que en el moment de la Ribera, perquè tot
allò era nou, no hi havia res fet, per entendre’ns. Però, en qualsevol cas, hi hem donat resposta.
Sempre parlem i ho repetim i no ens fa vergonya dir-ho perquè jo crec que és la
voluntat de les organitzacions agràries i del mateix sector: tots els ajuts que han de
sortir del departament han de ser ajuts a agricultors professionals, sempre, sempre,
eh?, donant-los totes les facilitats, inclús a aquells que no tinguin la seva finca, la
seva empresa assegurada, la producció assegurada. No passa res, però sí que per rebre l’ajuda nosaltres els requerim que l’assegurin, és obvi –és obvi.
Nosaltres el que no podem fer és carregar-nos el sistema, com podeu saber perfectament, el sistema d’aquest país d’assegurances. No seria lògic ni seria òptim. Ho
dic perquè no hi hagi cap tipus de dubte.
Línies d’ajuts. N’hi ha dues, per tot arreu, que es van acabar ja, van passar el període de consultes aquest 10 d’abril, és a dir, que a finals de mes els farem efectius,
per retornar la capacitat productiva a la zona, vostè ho ha definit molt bé, una, i l’altra, evidentment, per compensar les càrregues financeres a les operacions de finançament d’inversions, és a dir, aquells crèdits que donem al sector, que són crèdits
tous per a circulant o per a inversions, amb un temps de carència em sembla que
molt, molt, molt prudencial, eh?
I, per altra banda, també un ajut per a les comunitats de regants. També importantíssim. Hem de portar l’aigua allà on no hi és. Hem de refer allò que ja hi havia i
que s’ha espatllat, però, en qualsevol cas, per a nosaltres la productivitat en aquesta
zona, sobretot a la zona de la Ribera, és vital i imprescindible.
El president

Gràcies, consellera. Ha acabat també el temps.
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Pregunta al Govern sobre el pla de contingència per a garantir les
mesures sanitàries i laborals dels temporers del sector agroalimentari
311-01639/12

I passaríem, doncs, la paraula a la diputada de Junts per Catalunya, l’Imma Gallardo, per un temps màxim de dos minuts i mig. Endavant, diputada.
Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Consellera, tot i que ja n’hem parlat a bastament en aquesta
comissió, crec que cada grup parlamentari ha donat un enfocament diferent, i per
tant reitero una pregunta.
Les properes setmanes comença la campanya de la recollida de la fruita a la
zona del baix Segrià i es calcula que hi arribaran entre 25.000 i 35.000 temporers.
Pensem que la majoria dels municipis del baix Segrià doblen o fins i tot tripliquen
els seus habitants durant uns mesos. I a les problemàtiques que ja existien d’altres anys com, per exemple, l’allotjament, la seguretat, la salubritat, ara s’hi afegeix
aquest estat d’alarma provocat per la pandèmia de la Covid-19.
I això encara ho està dificultant tot més, perquè hi ha plantilles de treballadors
que es troben de vacances als seus països d’origen i no poden tornar. Vull recordar que hi ha països que han habilitat corredors segurs per solucionar aquesta problemàtica. Però és que avui ja estan arribant treballadors sense cap control sanitari,
amb el risc de contagi evident que pot suposar per a tota la zona.
Consellera, li pertoca al Departament d’Agricultura continuar liderant en aquesta greu situació, en coordinació, evidentment, amb altres departaments del Govern
implicats, com Salut, Interior amb Protecció Civil, Treball i Afers Socials. Compartim la greu preocupació que ens han fet arribar els alcaldes i alcaldesses que
es troben en aquesta situació, així com també ens l’han fet arribar els sindicats, la
patronal, cooperatives, tots ells agrupats sota aquesta plataforma de la fruita dolça.
Ja vàrem tenir ocasió d’escoltar-los en aquesta mateixa comissió, que els cal
ajut, que els cal suport, no només econòmic, que també, sinó d’orientació i suport a
aquesta gestió complicada pel que fa a nivell sanitari, de seguretat i protecció civil.
Consellera, sabem perfectament que la mobilitat de les persones dintre l’estat
d’alarma depèn del Gobierno del Estado, però, si finalment no hi ha mesures concretes per garantir la mobilitat, quin pla de contingència té previst el Govern de la
Generalitat i la seva respectiva conselleria per tal de garantir les mesures sanitàries
i laborals dels treballadors temporers del sector agroalimentari?
Moltes gràcies, president.
El president

Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula l’honorable consellera Teresa Jordà. Endavant, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Bé; moltes gràcies, president. Gràcies, diputada; gràcies, Imma. Bé, el pla de
contingència que tenim previst respecte a la recollida de fruita, respecte a aquesta
campanya, és enorme, i impossible que us ho pugui explicar tot.
Però, bàsicament, per compaginar l’activitat de la recol·lecció agrícola i el treball
a les centrals o als magatzems, doncs, el que hem de ser és molt curosos i fer que
sigui imprescindible identificar en cada etapa els possibles riscos, òbviament, i incorporar les mesures per evitar-los, eh? I el més important en el fons no és altra cosa
que identificar els responsables per fer-los complir. És a dir, si hi ha errors en qualsevol punt del procés, es veurà afectada tota l’activitat. I això, evidentment..., doncs
hi haurà una pèrdua de seguretat en tot el procés que no ens podem permetre, i amb
això hem de ser molt, molt, molt rigorosos.
Hi ha moltes mesures. Deixi’m dir, pel que fa al tema de la mobilitat, que n’ha
parlat, que aquest és un tema que estem treballant ja també amb el Departament
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de Territori perquè serà imprescindible. La mobilitat us podeu imaginar que sempre que es pugui s’haurà de fer de forma individual. Però, bé, en fi, intentarem,
doncs, que les diferents casuístiques..., habilitar la presència del mínim possible de
persones o l’ocupació d’un terç, depèn del tipus de vehicle. En qualsevol cas, ho farem sempre, ho repeteixo, amb les condicions que se’ns demanin des del Procicat.
Criteris d’allotjament també, no? Hi ha uns criteris comuns per als albergs, també uns criteris comuns per a les cases particulars. Són semblants a les mesures,
doncs, que cadascú ha de prendre a casa seva, eh?, en aquests moments, així com
també les mesures d’higiene i la seguretat exposades anteriorment. Intentarem ferho bàsicament tot.
Els ajuntaments, en aquest cas, que vostè també me’n parlava, doncs, han de disposar també d’una sèrie de dades molt concretes, que també hi estan treballant, que
els permeti, preveure l’impacte en l’activitat de la campanya en el seu municipi, per
poder prevenir una possible alerta sanitària en els moments de la campanya, que
dura aquests mesos. Cada ajuntament és imprescindible i així ho fan. Coneixen molt
bé el cens de la població, no només el seu nombre, no?, que s’allotja al municipi, sinó
aquells que estiguin en algun tipus d’alberg, sigui públic, sigui privat.
És a dir, això que sembla senzill és tremend. Deixeu m’ho dir així, eh? Però, en
qualsevol cas, ho estem vetllant de manera diligent, perquè hi està treballant moltíssima gent. I jo estic convençuda –estic convençuda– que la campanya la podrem
fer. No serà la mateixa. Segurament no tindrem...
El president

Gràcies, consellera.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

...sí que les garanties de seguretat... (Tall de comunicació.)
El president

Gràcies, consellera. S’ha acabat el temps.

Pregunta al Govern sobre la manera com la crisi de la Covid-19 ha
afectat el funcionament de les llotges i com s’han organitzat les
confraries (retirada)
311-01640/12

Acabaríem, doncs, aquest segon punt de l’ordre del dia amb l’última pregunta,
que formularà el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Imma Gallardo, endavant, diputada.
Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Com que era una pregunta sobre el tema de la mar i ens
semblava que era una pregunta important, però ja n’ha parlat molt a bastament la
consellera i també ha respost una pregunta al Grup Republicà doncs, en tot cas,
la retiraríem.
Moltes gràcies.
El president

D’acord. Doncs, moltes gràcies, diputada. I, bé, doncs, sense cap més punt a
tractar, i essent les 14 hores i 6 minuts, primer de tot, només per tancar aquesta
comissió, un agraïment molt especial a la consellera pel to, la paciència, per poder
aguantar aquesta sessió via telemàtica, igual que també als diputats i diputades,
també al lletrat, a la gestora, als tècnics i als professionals del Parlament per fer-ho
possible. I, en qualsevol cas, doncs, a totes i a tots els que ens han pogut seguir pel
Canal Parlament.
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Res més. Esperem, doncs, que ens puguem retrobar en la propera comissió, que
entre tots puguem minimitzar al màxim l’impacte d’aquesta crisi de la Covid-19.
I que n’estem convençuts que el dia a dia d’aquest sector essencial pivotarà com
a protagonista actiu d’una realitat a la qual haurem de combatre en tots els fronts,
també, lògicament, en el fet de proveir-nos per poder-nos també alimentar i poder
fer economia directa de proximitat del primer sector.
Per tant, res més. Moltíssimes gràcies a totes i a tots i ens emplacem per a la propera comissió, quan així se’ns convoqui.
Moltíssimes gràcies i fins la propera.
La sessió s’aixeca a les dues del migdia i set minuts.
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