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Sessió 15 de la CARPA

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

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

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

Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Jean Castel Sucarrat, Fran-

cisco Javier Domínguez Serrano, Jorge Feijóo Suñol, Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de 

Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Elena Fort i Cisneros, Imma Gallardo Barceló i 

Montserrat Macià i Gou, pel G. P. de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, Alba Metge 

Climent, José Rodríguez Fernández i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Ra-

fel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc 

Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i control en la 

campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla (tram. 250-00956/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 417, 22; esmenes: BOPC 456, 10).

2. Proposta de resolució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià (tram. 250-

00983/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 428, 52; esmenes: BOPC 

484, 3).

3. Proposta de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu digne del raïm i el 

vi (tram. 250-00987/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 435, 14; 

esmenes: BOPC 484, 4).

4. Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en terrenys amb pous 

(tram. 250-00994/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 441, 6; esmenes: BOPC 

484, 5).

5. Proposta de resolució sobre l’execució de les obres compromeses en els sectors 

del canal Segarra-Garrigues (tram. 250-00998/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  

i votació (text presentat: BOPC 441, 10).

6. Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva en el Cos 

d’Agents Rurals (tram. 250-01025/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 460, 8; esmenes: BOPC 515, 10).

7. Proposta de resolució sobre el suport al sector carni (tram. 250-01119/12). Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 510, 65; esmenes: BOPC 568, 14).

8. Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la pagesia i, espe-

cialment, per la fruita dolça i els pinyons (tram. 250-01131/12). Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

 presentat: BOPC 510, 79; esmenes: BOPC 568, 15).

El president

Bé, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts en aquesta sessió de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que retorna al format habitual pre-
sencial després d’aquest període telemàtic de les diferentes comissions i encara tam-
bé sessions parlamentàries.

Primer de tot seria demanar als diferents portaveus si hi ha alguna substitució en 
aquesta comissió. Senyora Fornós?
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Irene Fornós Curto

Sí; gràcies, president. Per part del Grup Republicà, la diputada Alba Metge, que 
substitueix el diputat Ferran Civit, i el José Rodríguez, que substitueix la diputada 
Montserrat Fornells.

El president

Senyora Gallardo?

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Doncs, la diputada Elena Fort, que... Ah!, Ja arribat! (L’ora-
dora riu.) ...substitueix el diputat Ferran Roquer.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Francisco? 

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Martín Barra substitueix Marina Bravo.

El president

Moltes gràcies. Entenc que no hi ha cap més substitució. (Pausa.) En qualsevol 
cas, si els portaveus..., com que són vuit propostes de resolució, pot ser que hi hagi, 
doncs, diferents intervinents en cada proposta de resolució, com és lògic. Si els dife-
rents portaveus em poden fer arribar els intervinents de cada una per agilitzar, tam-
bé, el tema de donar les paraules, eh? Només, simplement, és això, si és possible. 
D’acord? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i 
control en la campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla

250-00956/12

Doncs, passaríem al primer punt de l’ordre del dia d’aquesta comissió, que és 
la Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i control en la 
campanya de recol·lecció de l’avellana i de l’ametlla. Aquesta PR ha estat proposada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament també amb el Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Per fer la presentació d’aquesta proposta de resolució, té la paraula, per 
un temps de set minuts, el diputat Javier Rivas. Endavant.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, president. A ver, ayer bajaba de mi tierra, de la Vall d’Aran; entre Al-
farràs y Balaguer hay un trozo que siempre me paro, porque es plano, y la gente que 
somos de montaña, cuando hay un sitio así, plano, que puedes mirar el horizonte 
siempre nos llama la atención. Es una superficie muy, muy grande, muy extensa, y 
a pie de carretera hay árboles frutales de todo tipo. 

Una vez escuché una anécdota que contaban que en los colegios en Japón, pues, 
hacen una pequeña trampa con los niños, ¿no? Dejan una pelota en medio del patio y 
nadie la coge; pero siempre hay algún niño que, de repente, mira para un lado, mira 
para el otro y dice: «No es de nadie, me la cojo y me la llevo a casa.» Y el profesor 
le está esperando para preguntarle: «¿Es tuya, la pelota?» Y el niño, lógicamente, se 
quiere quitar las pulgas y responde que es que no es de nadie. Y el profesor le corri-
ge y le dice: «No sabrás de quién es la pelota, pero de alguien seguro que es, y de 
lo que es seguro es de que no es tuya.» Es una manera de educar de lo que es tuyo y 
de lo que no es tuyo, ¿no?, de lo propio y de lo impropio, es un tema cultural. A mí, 
como paro con el coche allí, un momentito a estirar las piernas y a echar un cigarro, 
no se me ocurre coger ni una ni media manzana, porque ni las he plantado, ni las he 
regado, ni las he tapado cuando hay pedregada, ni las he podado ni las he sulfatado, 
pero, bueno, es un tema cultural. 
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Quiero decir con todo esto que lo que es el menudeo, los robos, la gente que para 
a pie de carretera y se lleva una, dos, tres manzanas, almendras, nectarina, lo que 
haya donde paras, pues, es un tema que lamentablemente es un tema cultural, y ha 
existido y existirá mientras no cambiemos nuestra sociedad y nuestro sistema edu-
cativo, existirá siempre. Otra cosa es, pues, ya, cuando se hace un negocio con eso, 
que para mí están igual de mal las dos, pero bueno, el daño que ocasiona al pagès 
pues suele ser bastante distinto, ¿no?

La temporada 2017-2018 fue nefasta en precios para la avellana, la almendra..., 
bueno, en general para todo el sector. El 2019 fue más razonable de precio y eso 
trajo una derivada: que los productos que había en el campo tenían valor, y al tener 
valor, pues siempre vienen los amigos de lo ajeno, que se llevan el trabajo que con 
mucho sudor han conseguido terceras personas, ¿no? 

Hablaba en esta época, cuando redacté esta PR hablaba con un pagès que él me 
decía que calculaba que en esa misma noche le habían robado dos mil kilos de al-
mendras. Dos mil quilos de almendras, en esa época la almendra estaba a 3,47 eu-
ros el kilo, son unos 6.900 euros de merma de tu trabajo, de un robo. El que se lleva 
dos mil kilos de almendras, y esto está pasando con las aceitunas en Andalucía, está 
pasando en general en todos lados, el que se lleva dos mil kilos de almendras no es 
para comer, ni para su casa, ni, ni por menudeo, es porque quiere hacer un nego-
cio directamente con esto, porque dos mil kilos es una cifra muy importante. Estos 
dos mil kilos habrán acabado en alguna industria, desconozco cuál, manufacturera. 
O de turrón, o de envasados o de lo que sea, ¿no?

No es justo. No es lógico. Nuestro sector ya padece demasiado como para a más 
a más estar expuesto a estos delitos, porque no tiene otro calificativo. En los años 
que va mal y que su producto no vale nada cuesta dinero cogerlo, en los años que va 
bien, pues, viene un tercero y lo coge por ti. Repito que no es justo, que no es lógico. 
Y creo que tenemos la responsabilidad de intentar poner todas las vías posibles para 
que esto, si no se evite, pero sí por lo menos que se minimice. Por eso proponíamos 
un incremento de la vigilancia policial i la coordinación entre fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, policías locales, etcétera. 

De todas maneras, vuelvo a lo del principio. Donde yo me paré ayer, se te pierde 
la vista. Quiero decir que es muy difícil poner vallas al campo y que por más poli-
cía que se ponga no se eviten estos menudeos, ¿no? Sí que creo que hay una manera 
que es mucho más definitiva, y es la trazabilidad. Ahora no tendré por aquí..., pero 
bueno, los que sean fumadores, si observan hoy en día los paquetes de tabaco, lle-
van un código QR. El código QR lo que te está dando es la trazabilidad de dónde ha 
salido esta cajetilla, si ha venido de Madrid, de Madrid a Barcelona, de Barcelona 
a Lleida, de Lleida a Viella, al estanco número uno, y en el estanco número uno me 
lo han vendido a mí. Quiero decir que todo esto deja una trazabilidad, que todo esto 
tecnológicamente ya está inventado. Entonces, en lo que tenemos que trabajar, con-
sidero, es en mejorar, puesto que la tecnología lo permite, en las trazabilidades, o 
sea, que nadie pueda vender a un tercero el producto que no es suyo, sino que quien 
realmente se gane ese dinero pues sea la persona lo que lo ha trabajado, ¿no? 

Si hay trazabilidad de una manera adecuada y suficiente, y repito que la tecno-
logía lo permite, a nadie le va a interesar llevarse dos mil quilos de avellanas, ni de 
almendras, porque se les va a tener que comer, no las va poder comercializar. I si 
no las va a poder comercializar, pues, no va tener mucho sentido, porque no tiene 
ningún rédito, ese delito.

Por eso presentamos esta propuesta, pidiendo que se refuerce y se coordine la 
acción tradicional policial, que puede ser disuasoria o coercitiva y, por otro lado, 
también, sobre todo, que se incremente lo que son las trazabilidades. Lo hemos di-
cho con las almendras y las avellanas, porque es un caso particular, pero creo que 
es extensivo para cualquier producto que crece solo en medio del campo y como ya 
he dicho, es muy difícil poner vallas al campo. Tenemos que ponérselo difícil a los 
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amigos de lo ajeno, para ponérselo fácil a nuestros payeses. Hay unas «esmenas» 
que refuerzan un poco el redactado y, por lo tanto, creo que ahondan en el mismo 
sentido de la filosofía y la voluntad de esta propuesta de resolución, y por lo tanto 
las aceptaremos. 

Gracias, president.

El president

Gràcies, diputat. Com molt bé ha comentat el diputat proposant, hi ha dues esme-
nes presentades, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya. Per tant, per fer defensa de les esmenes, té la paraula la diputada Lluïsa 
Llop en primer terme. Endavant, diputada.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. Des del Grup Republicà, i entenc que  
tots els grups d’aquesta comissió som evidentment conscients de la problemàtica 
que es planteja en aquesta proposta de resolució, de furts i robatoris en el camp. En 
aquesta, en concret, parlem d’avellanes i parlem d’ametlles, però podríem parlar de 
molts altres productes perquè, com bé deia el diputat de Ciutadans, és molt difícil 
posar tanques al camp i, per tant, es dona aquesta casuística, hi insisteixo, amb mil 
i un productes; en aquest cas parlem d’avellanes i ametlles.

A més a més, amb la perversió de que aquests robatoris acostumen a coincidir, 
evidentment, durant la campanya de recollida dels productes i a més a més ho fan 
amb més intensitat quan aquests productes, durant un any concret, tenen més valor 
en el mercat, amb la qual cosa, amb tota la dificultat que comporta la tasca dels pa-
gesos i pageses, quan hi ha un any de bonança encara són més susceptibles de patir 
aquests robatoris, aquests furts. 

És per això que des de fa molts anys, des del Cos de Mossos d’Esquadra es des-
plega el Programa operatiu específic del món rural. És un programa, un dispositiu 
especial, com deia, on es patrulla i on sovint, a més a més, no només hi ha el cos de 
Mossos d’Esquadra, sinó que el que es fa és col·laborar, en funció de les zones, amb 
policies locals, amb vigilants municipals, amb guardes rurals, etcètera, per tal de 
millorar aquesta coordinació i abastar en el possible el major camp de territori, més 
finques, camins, més punts estratègics, etcètera. I igual d’important que hi ha aques-
ta coordinació amb la resta de cossos policials o de seguretat, hi ha tota la coordina-
ció amb les autoritats locals, amb els mateixos pagesos i pageses, amb els sindicats 
més representatius en el sector agrari, amb cooperatives, etcètera. 

Podríem repassar la llista de dispositius que es fan, perquè a més a més aquests 
dispositius, en funció del territori, s’adapten a aquelles necessitats del terreny; és a dir,  
no és el mateix el dispositiu que s’organitza al Segrià que el que s’organitza a les 
Garrigues, o el que es fa a l’Alt Camp, o el que es fa al Baix Camp, sinó que aquest 
dispositiu es va adaptant, precisament, perquè hi ha en diferents intensitats i dife-
rents casuístiques en els diferents territoris. Aquest operatiu combina, per part de 
Mossos d’Esquadra, diferents àmbits de treball que van des de la prevenció pròpia-
ment policial, amb vigilància, amb la investigació i resolució, si escau, d’aquells ca-
sos on s’ha donat algun fet delictiu, així com també incorpora tota la sensibilització 
i xerrades per intentar veure com es pot prevenir des del mateix sector o posar, com 
a mínim, el més difícil possible aquests robatoris a les persones que els perpetren.

De la mateixa manera, i igual d’important que aquesta tasca preventiva de sen-
sibilització i vigilància sobre el terreny, és la tasca, com així ho recull la mateixa 
proposta de resolució, la tasca de seguiment i de traçabilitat del producte, que garan-
teixi que la procedència d’un producte quan es comercialitza sigui lícita i es pugui 
identificar clarament producte, finca i productor. De fet, per a això des del Depar-
tament d’Agricultura es disposa d’un registre general de producció agrícola que ga-
ranteix aquesta identificació de productors i procedència de productes, a la que estan 
obligats des del 2015 tots els productors, que hi han d’estar inscrits. 
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És evident que quan hi ha un robatori del producte és certament complex, aquest 
registre, perquè sovint tant qui ven com qui compra ja són conscients de la situació 
i, per tant, aquest registre i aquesta traçabilitat és evident que es compliquen per 
aquests fets il·lícits i cal trobar mecanismes, com així els proposàvem amb la nostra 
esmena, que millorin aquest registre i facin que sigui més difícil aquesta comercia-
lització d’aquests productes que no estan en aquest registre. És evident, hi insisteixo, 
que tots els procediments són millorables i que per tant..., per això, en el sentit de 
l’esmena que proposàvem des del Grup Republicà.

Per últim, no vull acabar aquesta proposta de resolució sense fer un breu esment 
del Pla estratègic que s’engega des de la Generalitat per a la valorització de l’avella-
na, que ja està funcionant des de fa un any, que té una important tasca precisament 
en donar importància a aquest producte, en donar-li valor a aquest producte, en in-
crementar la presència del producte en el territori de producció, en implantar nous 
canals de valorització i, precisament, una de les claus és garantir aquesta traçabilitat 
i aquest seguiment del producte. 

I ja per a acabar, vull agrair la presentació d’aquesta PR per part del Grup de 
Ciutadans. Entenem que és un problema en el que ens trobem en el nostre camp, 
hi insisteixo, en més àmbits que només l’avellana i l’ametlla sinó que n’hi ha molts 
més, i també vull agrair la disposició del diputat Rivas a poder debatre les esmenes 
presentades i poder així intentar millorar aquest text.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per fer també la defensa de les esmenes del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Josep Maria Forné. Endavant.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Poc a afegir, perquè entre l’exposició del diputat proposant de 
la proposta de resolució i de la diputada que ha justificat el sentit de les esmenes, poc 
a afegir en el sentit del contingut. És una problemàtica, és una problemàtica que hi 
hagi fruits que algú es pensa que pot disposar-ne, o es pensi o no, però que en dis-
posi sense tenir en compte el propietari, i que això suposa una malmesa econòmica 
molt gran, com ja ha dit molt bé el diputat Rivas en la seva exposició. 

Aleshores, això s’ha de corregir. La proposta té dos punts: un és que les mesures 
de seguretat, de protecció, siguin més intensificades, i l’altre, que hi hagi una traça-
bilitat dels productes per poder garantir que després no hi hagi una revenda d’aquell 
que se’n fa una apropiació indeguda.

En aquest sentit, les nostres esmenes anaven en la línia que ha dit la diputada que 
m’ha precedit, la diputada Lluïsa, i van a millorar les preocupacions que ja fa la pro-
posta. Com que el diputat Rivas i el Grup Ciutadans tenen aquesta bona disposició 
d’acceptar-les, agraïm aquesta bona disposició i la millora que creiem que s’acaba 
aconseguint amb aquesta incorporació de les esmenes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula el diputat Òscar Ordeig, per un temps màxim de set mi-
nuts. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Només per anunciar que per part 
del Grup Socialista i Units per Avançar, que donarem suport a la proposta de resolu-
ció. Per no repetir-nos en les coses que s’han dit i afegir-ne un parell, el que diríem... 
Primer de tot, potser haguéssim trobat a faltar –podríem haver presentat esmenes, 
que no ho hem fet, però sí que com que també han vingut a aquest Parlament els 
productors d’avellana, també, a demanar suport a la comercialització i a la viabilitat 
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de les explotacions–..., doncs, home, evidentment la seguretat és un tema important 
per a garantir aquesta viabilitat. N’hi hauria d’altres més vinculats a la comercia-
lització, a la distribució, a les campanyes d’internacionalització, etcètera. Però, per 
tant, això segurament seria un debat més extens que podrem fer en un altre moment.

I llavors, sí que un element que també voldríem destacar és el fet de que no no-
més els productors d’avellana tenen problemes amb inseguretat, no inseguretat, sinó 
que poden tenir robatoris, que ens passa a moltes altres zones rurals del país, algu-
nes més aïllades, però sí que jo crec que és molt important tenir en compte que no 
tot s’arregla, els problemes d’inseguretat no tots s’arreglen amb més policia, perquè 
la policia no pot arribar a tots els racons de tot el país en tot moment, tot i que hi ha 
molts llocs que s’hi han perdut efectius, sinó que també és molt important la lluita 
contra la despoblació i la lluita per unes infraestructures adequades que facin que 
la gent visqui al territori i que llavors també sigui menys probable que hi hagi llocs 
molt aïllats, molt allunyats, que no hi vagi ningú i que sigui relativament fàcil que 
també hi hagin aquests robatoris.

Res més. Donem suport a la proposta.

El president

Moltes gràcies, diputat Ordeig. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula el diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Simplement afegir que el nostre grup votarà a favor d’aquesta 
proposta de resolució, d’acord amb els arguments que ja s’han exposat. També cons-
cients de que no només aquest sector està afectat per aquesta problemàtica i que no 
només amb més recursos policials es pot resoldre. En aquest sentit, també, quan es 
parla de coordinació entre diferents policies, doncs, per exemple, creiem també que 
hi ha algunes decisions que no ajuden gaire, com el fet que s’hagi traslladat la Sala 
de Coordinació Regional de Ponent-Pirineus, no?, i que per tant en aquest sentit, 
aquest tipus de mesures ajudarien si també el conjunt del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra tingués aquestes dinàmiques o espais de coordinació, propers, de proximitat al 
territori.

També d’acord amb el punt 2 de la proposta de resolució, en el qual compartim 
la necessitat de la traçabilitat no només per a aquesta finalitat, sinó per al conjunt del 
funcionament del sistema, amb aquesta generació de dinàmiques, també, de conèi-
xer què és el que consumim i afavorir el consum de proximitat. 

Res més, moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, té la paraula la diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

No faré ús de la paraula, en aquest punt.

El president

D’acord, doncs. Entenc que, si ho veig des d’aquí, el Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular no hi és present, per tant, estaríem... Abans de passar a votacions, 
seríem vint membres a votar i ara tinc de passar la paraula al diputat proposant per-
què faci l’acceptació de les esmenes, que ja ha dit que sí, però si ho vol... Ja està? 
(Pausa.) Jo ho feia per vostè... 

D’acord, doncs, passaríem a votar aquesta proposta, acceptant les esmenes del 
punt número 1.

Vots a favor?
Entenc jo que es pot aprovar, doncs, per unanimitat de tots els grups presents.
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Proposta de resolució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià
250-00983/12

Passaríem, doncs, al punt número 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de re-
solució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià, proposada pel Grup Par-
lamentari de Socialistes i Units per Avançar. I té la paraula per a la defensa de la 
seva posició, per un temps màxim de set minuts, el diputat Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. En primer lloc, un agraïment a les esmenes presentades 
a aquesta i a les propostes de resolució que hem presentat també i que debatrem  
en aquesta comissió per part dels grups que donen suport al Govern. Jo crec que en-
riqueixen i per tant en la majoria dels casos ens hem posat d’acord. 

En segon lloc, destacar que algunes de les propostes, pels motius que tots conei-
xem, són de l’octubre, crec que la majoria són de l’octubre de l’any passat. Per tant, 
hi ha algunes afirmacions i alguns punts concrets que es podrien matisar una mique-
ta. Per tant, jo crec que tots n’hem de ser conscients. 

I en tercer lloc, si entrem a valorar la proposta de resolució que presentem sobre 
els incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, doncs bé, avui, ara, just..., 
no avui, aquesta setmana, ha fet un any d’aquests incendis, i per tant, tot i que és un 
problema el fet de debatre, potser, tan tard, sí que també va bé, a vegades, per veure 
les coses amb una mica més de perspectiva i fer balanç d’aquest any i de la resposta 
que s’hi ha donat, amb les cinc mil hectàrees calcinades a les comarques de la Ri-
bera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

Per no allargar-me molt, com que tots saben perfectament quines van ser les 
conseqüències i les problemàtiques que va originar, nosaltres presentem set punts 
d’acord. 

El primer va en la línia de donar suport a les mobilitzacions i les demandes d’en-
titats i persones afectades per l’incendi i reclamar que se’ls tingui en compte, evi-
dentment. 

El segon punt seria crear un fons extraordinari d’ajudes i subvencions als agricul-
tors i ramaders afectats pels incendis. 

El tercer punt seria prioritzar la posada en funcionament de les zones de reg. Jo 
crec que aquest és molt important, perquè no només demanem de restablir al més 
aviat possible les infraestructures de reg danyades pels incendis, sinó que a vega-
des, quan una zona està més deprimida o viu una situació catastròfica, el que també 
caldria fer, potser, és fer un esforç, un sobreesforç per a posar en funcionament la 
infraestructura de reg, en aquest cas, o d’altres que fa temps que estaven pendents. 

El quart punt seria agilitzar la informació i tramitació dels ajuts per poder arran-
jar les infraestructures agràries. Som conscients que això s’ha fet, i també convocar 
les diferents administracions públiques i alcaldes per tal de fer una acció coordi-
nada.

El sisè punt seria prioritzar les polítiques de gestió del territori, especialment del 
món rural. Ja hi hem insistit moltes vegades i intentem en totes les propostes de re-
solució que tenen a veure amb el món rural advertir del problema de l’empobriment, 
de la despoblació que està patint el món rural i per tant, que totes les propostes, o 
accions, o recursos han d’anar han de tenir també aquest horitzó. 

I l’últim punt seria augmentar els recursos econòmics i complir amb les resolu-
cions parlamentàries, que moltes van en aquesta línia, per tal de garantir la cohesió 
territorial i el desenvolupament econòmic de les comarques rurals.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Com molt bé ha dit vostè, s’han presentat quatre esmenes a 
aquesta proposta de resolució, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parla-
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mentari Junts per Catalunya. Per fer la defensa d’aquestes esmenes, pel Grup Repu-
blicà té la paraula la diputada Irene Fornós. Endavant.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Primer de res, agrair al grup proposant esta proposta de reso-
lució. Una proposta de resolució que, tot i que es va presentar, com lo mateix diputat 
comentava, a l’octubre o el novembre de l’any passat, doncs, bé, les circumstàncies 
han volgut fer que sigui casualment ara que la puguem debatre, ara que precisament 
en estos dies se compleix l’aniversari del terrible incendi que va tindre lloc a la zona 
de la Ribera d’Ebre i del Segrià. Jo mateixa, tot just avui fa un any, estava a Vine-
bre, igual que també altres diputats aquells dies van estar al territori, acompanyant 
la gent davant d’aquell devastador incendi. 

Per això crec que també, a la vegada, esta PR, tot i que és antiga, crec que està 
bé que la poguéssim debatre avui, que, si més no, ja que les circumstàncies en què 
estos darrers mesos mos hem trobat segurament també han impedit que es puguen 
fer algunes mostres d’este suport al territori, doncs, permet tornar a ficar lo debat 
del que va ser aquell incendi aquí, en seu parlamentària, i crec que, bé, és una bona 
ocasió per a tornar-ho a recordar i sobretot, com he dit, per tornar a enviar este su-
port i este escalf a la gent de les comarques de la Ribera d’Ebre i també de les altres 
comarques que van ser afectades.

Com ha comentat el diputat dels socialistes, vam presentar unes esmenes, les 
quals agraïm, també, que les hagin acceptat, i és que crec que davant d’esta propos-
ta de resolució..., no conec del tot l’orientació del vot que faran els altres diputats, 
però crec que la majoria estem d’acord en que s’hi ha de donar suport i que, com 
s’ha comentat, les mateixes esmenes el que fan és enriquir encara més lo text, ja 
que ha passat un any i moltes d’estes coses que es demanaven des del Departament 
d’Agricultura s’han executat, s’han exercit i s’ha seguit al seu costat, ja siga a través 
també d’esta taula tècnica que es va crear i que s’ha de continuar treballant, perquè 
recuperar-se d’un incendi és molt complicat. 

Les ajudes urgents actuen al moment, però un incendi no es recupera només en 
un any i per tant, caldrà treballar-hi no només per a recuperar les zones afectades, 
sinó que a més a més també per a previndre de cara al futur, aplicant precisament 
aquelles polítiques, com puguen ser de cara al despoblament, de cara a l’abandona-
ment de les terres i, per tant, també invertir per a l’equilibri territorial i evitar també 
que poguéssim tindre la pèrdua de relleu generacional. 

I ja centrant-nos més una mica en els punts de la moció, que comentava el diputat 
dels socialistes, ficar algunes dades damunt de la taula, no? Estes ajudes que s’han 
fet per a la recuperació del potencial productiu, ajuts en les comunitats de regants, 
on també s’ha ampliat inclús la zona de reg, que arribarà fins i tot a la zona esta del 
Vingalis, que estava pendent de disposar de l’informe d’avaluació d’impacte am-
biental i que aviat també serà una realitat, i com han dit també, continuar treballant 
des de la taula tècnica, no només amb los ajuntaments, sinó també amb lo sector 
primari afectat i amb tots ells per, una vegada més, per continuar fent front a allò 
que és la batalla contra el que acaba sent un foc tan devastador com el que va tin-
dre lloc fa un any a la Ribera d’Ebre, així com també ajudar també les explotacions 
agràries afectades, com s’ha fet, retirant les parts cremades que van deixar al bosc 
per evitar l’erosió i un seguit de mesures que de manera urgent se van aprovar i es 
van començar a aplicar.

I res més. Per este sentit, que també el nostre posicionament des del Grup Repu-
blicà, votarem a favor de la proposta de resolució. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per a defensar les esmenes del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya té la paraula la diputada Montse Macià. Endavant.
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Montserrat Macià i Gou

Gràcies, president. Bona tarda. Des del nostre grup parlamentari agraïm la bona 
disponibilitat del grup proposant d’aquesta proposta de resolució per a acceptar les 
esmenes proposades pels grups que donem suport al Govern. Per tant, donarem su-
port a aquesta proposta de resolució. Però està clar que els focs que ara justament fa 
un any van afectar la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues convindrem tots que 
van ser absolutament catastròfics per a moltíssimes famílies d’aquests territoris, dels 
quals costarà anys recuperar-se i de ben segur que mai ens n’acabarem recuperant, 
al temps que van deixar absolutament improductives les finques afectades. 

Van ser dies terribles, que jo crec que s’han quedat absolutament impresos en 
la vida de molts i moltes veïnes i veïns. I, és clar, el Govern va reaccionar de forma 
ràpida i va escoltar les demandes del territori per a pal·liar els efectes de l’incendi i 
d’acord amb aquestes demandes es va presentar ràpidament un conjunt de mesures 
destinades a la recuperació productiva del territori. Per tant, està clar que la major 
part dels punts d’aquesta proposta de resolució ja s’han dut a terme: donar suport, 
crear fons extraordinaris, prioritzar la posada en funcionament de la xarxa de les 
xarxes de reg, rehabilitar els cultius cremats, agilitzar els ajuts. 

S’han anat fent i no m’hi estendré, perquè ja ho ha explicat a bastament la dipu-
tada Fornós, tot i que amb relació als ajuts, i en tant que molts ajuts han estat con-
dicionats per l’assegurança de l’olivera, potser caldria que en un futur immediat es 
poguessin revisar i renegociar aquestes assegurances, sobretot si tenim en compte 
que dels nou-cents pagesos afectats pel foc, sols s’hi van acollir una vuitantena.

En tot cas, totalment d’acord amb avançar en la planificació de les polítiques 
que evitin l’abandonament de finques i el despoblament rural, perquè aquest és un 
dels grans hàndicaps que tenim. Perquè, precisament, el foc es va abraonar amb les 
finques que no estaven cultivades, amb les finques abandonades. Afrontar el despo-
blament del món rural és un tema que ens ateny a tots, és un tema de país perquè 
ens interpel·la, ens hi hem de posar, i potser la pandèmia que estem vivint ens podrà 
obrir finestres d’oportunitats per a la ruralitat.

En tot cas, donarem suport a aquesta proposta de resolució. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, per fixar posició al Grup Parlamentari de Ciuta-
dans té la paraula el diputat Francisco Javier Domínguez. Endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gracias. Ante una desgracia creo que lo que toca es unidad política, y este es uno de  
los casos. Tenemos una situación de hace un año, de lo que es evidente que es una 
desgracia bastante..., nadie la discute, y a pesar de que los puntos que se proponen 
en esta PR pueden estar desactualizados, porque estamos debatiendo un texto de oc-
tubre del 2019 por las mil circunstancias que han pasado, el caso es que el espíritu 
de la propuesta lo compartimos todos. 

Por lo tanto, no hay duda de que daremos apoyo a todos los puntos de esta pro-
puesta, pero quiero explicar que hay unos puntos, los cuatro primeros puntos, que 
son «escuchar a los afectados», «crear ayudas», «apostar por recuperar el sistema 
de riego y ampliarlo si cabe», o «actuar de manera coordinada entre todas las admi-
nistraciones», que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía cuando hay una desgra-
cia de este tipo, son medidas para paliar el efecto con medidas concretas, pero me 
gusta sobre todo una parte que hay a continuación, que son los puntos siguientes, 
donde se habla del problema general que tenemos en el territorio, que es que tene-
mos un problema grave de abandono, un problema grave de empobrecimiento de la 
población rural, con unas rentas agrarias que van a la baja, y tenemos que frenar  
la despoblación. 
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Mientras no actuemos con estas medidas de fondo nos encontraremos cada vez 
con problemas de este tipo, de grandes incendios forestales, más difíciles de apagar 
o imposibles de apagar, y con desgracias cada vez de más envergadura. 

Y también se habla de, claro, desarrollo económico territorial, compensar las 
inversiones territorialmente, y lo que vemos es que la actividad agrícola, ganadera 
y forestal está en recesión y mientras no tengamos un gobierno que apueste por po-
líticas transversales que prioricen realmente el mundo rural, seguiremos con estas 
desgracias u otras parecidas, y esperemos que me esté equivocando pero, o aposta-
mos realmente por el desarrollo rural y evitar el despoblamiento, o este problema se 
irá repitiendo con el tiempo cada vez más.

El president

Gràcies, diputat. Ara té, per a fixar la posició del Grup Parlamentari Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula el diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. El nostre grup donarà suport a aquesta proposta de resolució. 
Ara, com recordàvem, el divendres passat tot just va fer un any d’aquest incendi i 
per tant, celebrem també, doncs, que avui puguem debatre i aprovar una moció en 
aquesta línia. També és veritat que al cap d’un any, doncs, ens hauria agradat veu-
re moltes més accions materialitzades, especialment pel que fa a les dinàmiques o 
a les polítiques per a revertir les dinàmiques de despoblament rural. I sí que vull 
recordar que tot just l’estiu passat, després d’aquest incendi, vam tenir algunes mo-
cions al Ple, si no ho recordo malament alguna del nostre grup, i crec que n’hi havia 
una també del Grup Socialistes, i uns mesos després també n’hem aprovat algunes 
altres en la línia de parlar de cohesió territorial, d’equitat territorial, etcètera, i tot i 
que anem aprovant mocions i propostes de resolució, doncs, no acabem de veure que 
després es materialitzin accions que permetin revertir aquestes dinàmiques.

En tot cas, per això, com els deia, votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció, perquè en compartim plenament el contingut. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per a fixar posició pel Subgrup Parlamentari Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la diputada Natàlia Sànchez per 
un temps màxim de tres minuts i mig. Endavant.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda a tots i a totes. Bé, seré breu. Sumar-me a algunes de les qüestions 
que ja han plantejat els anteriors grups que han parlat, els diputats que han parlat. 
Nosaltres també, aquesta sensació de dir..., bé, evidentment estem a favor de tots els 
punts que es proposen, però sí que traslladar, no?, ara ho revisava, que just uns dies 
abans que la crisi de la Covid impactés sobre les nostres vides encara hi havia pro-
testes de pagesos afectats tallant la C-12, que ha estat tallada des de fa un any durant 
moltes vegades per les protestes dels pagesos, precisament per les dificultats o els 
condicionants que s’estan ficant des del departament pel que fa als ajuts.

Un exemple és el de les assegurances; és a dir, que hi ha una... I, sincerament, la 
protesta que es fa és que s’obliga a fer unes assegurances sobre els cultius i sobre els 
terrenys que, sovint, els condiciona el poder rebre una subvenció o un ajut, que costa 
més del que acaben rebent. Per tant, sí que suport, necessitat d’atorgar ajuts i solucions 
als pagesos i les pageses del territori, però que aquestes realment serveixin per solu-
cionar i que no siguin part del problema. I per tant, ficar aquest punt d’atenció.

El president

Moltes gràcies, diputada. Constarà també a efectes de votació que no hi ha la 
presència del Grup Parlamentari del Partit Popular en aquest punt i, per tant, senyor 
Ordeig, ha manifestat l’acceptació de les esmenes Entenc, doncs, que ja es donen per 
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acceptades i per tant, podríem procedir a la votació d’aquest punt sobre vint mem-
bres de la comissió, serien, doncs.

Vots a favor?
Entenem, doncs, que és per unanimitat de tots els grups presents. 

Proposta de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu digne 
del raïm i el vi

250-00987/12

Molt bé. Passaríem, doncs, al punt número 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta 
de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu digne del raïm i del vi, pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per defensar aques-
ta proposta de resolució, i per un espai de set minuts, té la paraula el diputat Òscar 
Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies. La proposta de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu digne 
del raïm i el vi..., fem títols així, que sonin tan bé perquè així, llavors, és més fàcil 
que tothom hi voti a favor, no? És difícil votar-hi en contra, quan fas una proposta 
a favor de la pagesia i a favor d’un preu digne. Qui hi pot dir que no? Però, llavors, 
ens hem de submergir en els punts d’acord. 

Per què presentem aquesta moció? Si ho recordeu, també és de l’octubre del 
2019. Per tant, també ha plogut bastant, però el problema continua estant aquí. 
I nosaltres... Jo m’atreviria a dir que després de la Covid els problemes de crisi de 
preus, els problemes de desigualtat entre productors, distribuïdors i comercialitza-
dors d’aliments, aniran en augment. I tant de bo ens equivoquem, però creiem que 
és un problema no només que ha vingut per quedar-se sinó que en els últims anys 
veiem com cada vegada el sector de l’alimentació cada vegada factura més; és un 
molt bon negoci; cada vegada exporta més; genera molta mà d’obra, però, alhora, 
cada vegada es concentra en menys mans i, per tant, aquells grans grups empresa-
rials són els que tenen una capacitat d’incidència més gran i que cada vegada tenen 
una part del pastís més gran a repartir-se. 

Per tant, primer de tot, la proposta surt de col·lectius i agricultors del Penedès, 
productors de raïm. De tots és conegut l’impacte mediàtic que va tenir, per les quei-
xes del preu de raïm, que es pagava als productors per sota el preu de cost; per tant, 
que estaven obligant els productors pràcticament a plegar si això seguia en el temps, 
i d’aquí vam treure..., per això vam presentar aquesta proposta de resolució. 

Som perfectament conscients que aquesta proposta de resolució no està deslli-
gada de la crisi de preus que viuen la majoria dels productes alimentaris. I també 
som conscients que aquí caldrien mesures a tots nivells. Mesures a nivell comercial, 
d’exportació, de qualitat, però també mesures legals. Ja ho hem dit moltes vegades, 
de modificació de la Llei de la cadena alimentària, també de les sancions de la ins-
pecció i les sancions en aquests casos que es demostri que hi ha pràctiques d’abús a 
la cadena alimentària i, sobretot –sobretot–, com que no tot ho podem fer amb lleis, 
perquè al final no som un país comunista, hi han unes normes de mercat i les empre-
ses han de competir, i han de competir amb un producte de qualitat a un bon preu. 
I, per tant, jo crec que hem de barrejar-ho tot per a intentar que cadascú faci la seva 
feina, que ningú abusi de posició de domini, eh?, que tingui una posició de domini 
excessiva, però alhora que surti un producte de gran qualitat.

Què demanem? Doncs, també són... Crec que són quatre punts. Bàsicament, és 
parlar. Parlar els agents de la cadena alimentària, decidir una estratègia conjunta 
de comercialització del vi i el cava i, evidentment, evitar que es pagui un preu per 
sota del preu de cost als productors de raïm, que són la baula més feble de la cade-
na, com estem veient. Com que aquest tema no passa només al raïm, nosaltres ja  
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creiem que el que cal és que la Generalitat, conjuntament amb el Govern de l’Estat i 
amb la Unió Europea, elabori una estratègia pactada precisament per intentar solu-
cionar aquest tema d’una vegada. Tot el dia estem parlant d’això i nosaltres creiem, 
que el gran drama en aquests moments del món rural, del món rural, de la Catalu-
nya buida, de l’Espanya vacía, i de l’Europa vacía, bàsicament de la despoblació, 
bàsicament ve accentuat per la crisi de preus dels productors, que són els que estan 
distribuïts també, els agricultors, ramaders, són els que estan distribuïts pel territori.

Sense allargar-me més, nosaltres el que demanem primer de tot és una defensa 
de les funcions socials, territorials i de futur del sector de la vinya, evidentment, i 
propostes d’acords concretes, que serien constituir una taula de treball del Penedès 
entre les diferents entitats, administracions públiques, sindicats agraris i entitats 
afectades. I el tercer punt seria accelerar el desenvolupament del Pla territorial del 
Penedès, en el qual es defineixen les estratègies territorials d’aquesta vegueria. I l’úl-
tim punt seria fer de mitjancer, com dèiem abans, entre els productors i les grans 
empreses del sector de la vinya, perquè no es posi el preu del raïm per sota del seu 
cost de conreu.

Per últim, només una coseta, així ja no faig torn, ja no caldrà ni que contesti des-
prés, que evidentment que acceptem també les esmenes, i hi ha algun lloc on par-
la potser molt del cava... Nosaltres creiem que sí que s’haurien de fer extensius, els 
punts d’acord, quan parlem del preu del raïm, per al cava i per al vi. Per tant, que 
hauríem de tenir en compte les dues produccions. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Com s’ha dit, en aquesta proposta de resolució hi ha dues 
esmenes presentades, del Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari Junts 
per Catalunya. Per a defensar les seves esmenes, al Grup Parlamentari Republicà té 
la paraula la diputada Lluïsa Llop. Endavant.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Agrair al diputat Ordeig la presentació d’aquesta proposta 
de resolució. Sap perfectament que és un tema que al Grup Republicà el preocupa i 
l’ocupa. Hem parlat a bastament d’aquest tema, un tema que esclatava l’estiu passat, 
però un tema que ve de llarg, perquè esclatava l’any passat amb aquesta caiguda  
de preus del raïm, especialment per a cava, suposo que per això inicialment a la pro-
posta de resolució vostès mateixos parlaven de cava, i que feia que la verema caigués 
a un preu de trenta cèntims el quilo de raïm, cosa que evidentment portava a preus 
de vint anys enrere i portava a uns preus que, evidentment, estan molt per sota del 
cost de producció d’aquest mateix producte, on els pagesos cada cop s’hi esmercen 
més i sobretot, passen a produccions ecològiques i biodinàmiques, que impliquen 
uns costos absolutament diferents als que tenien i, per tant, no és gens sostenible 
poder aguantar aquests preus. 

Som tots conscients que en aquesta mateixa Comissió d’Agricultura hem tingut 
compareixences per parlar d’aquest tema, han vingut els sindicats agraris més re-
presentatius, ha vingut la gent de joves viticultors, hem parlat d’altres PR, etcètera, i 
de retruc, evidentment, també n’hem parlat durant la tramitació del Projecte de llei 
vitivinícola. Per tant, és un tema que hem anat tractant a bastament i que compar-
tim fil per randa.

Com el mateix diputat explicava, aquesta PR està presentada el 8 d’octubre. Això 
fa que, evidentment, moltes coses que aquí es demanen, doncs, hi hagi hagut tota 
una evolució durant aquest temps, malgrat la pandèmia, com en diferents aspectes i 
per exemple dels diferents punts que proposa. Evidentment amb el punt 1 de la seva 
proposta de resolució hi estem absolutament d’acord, és un tema molt més declara-
tiu. Quan parlem dels punts 2, de constituir una taula de treball al Penedès, i el 4, de 
continuar fent de mitjancer entre els productors i les grans empreses del sector de la 
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vinya, juntament amb les esmenes que hem proposat i que li agraïm la seva accepta-
ció, doncs, és evident que des d’aquell mes d’octubre fins ara s’ha anat fent tota una 
sèrie de feina. De fet, hi ha hagut quatre cimeres entre els viticultors, entre els pro-
ductors, entre les empreses elaboradores, que han anat abordant totes les diferents 
problemàtiques des de que això va començar, l’agost passat fins ara, alguna d’elles 
donada per la circumstància que, evidentment, han hagut que ser telemàtiques. 

S’ha aconseguit, «apretant» molt des del departament i treballant juntament amb 
el Ministeri d’Agricultura, que es pogués habilitar la compensació per als viticultors 
en la verema en verd per reduir-ne la producció, perquè al final tinguem clar que és 
un tema de desequilibri entre la producció que hi ha de raïm i l’elaboració que des-
prés se’n fa. Per tant, important aquesta mesura de verema en verd. Molt important 
que també s’aconseguís la destil·lació d’excedents, però això no deixen de ser dues 
mesures per a intentar reduir tot aquell raïm que ja tenim, tot aquell vi base que ja 
tenim. 

En canvi, des del Departament d’Agricultura s’ha apostat, amb 4 milions d’euros, 
en una línia d’ajuts on s’intenta que es faci una producció d’aquell raïm apte per a la 
DO Cava, que se’n faci most concentrat rectificat, que suposa aprofitar molts quilos 
de raïm i són quilos qualificats, que incorporem en el mateix producte, de manera 
que el cava passa a ser un producte fet única i exclusivament de raïm i per tant, amb 
l’increment de qualitat que això comporta.

Per tant, des de llavors s’han anat prenent moltes mesures, i moltes més que ne-
cessitarem, perquè el sector necessita ajuda i només cal sortir ara als camps, aquests 
dies, i veure l’afectació global que està tenint el míldiu en el producte i que per tant, 
és un sector en el que haurem de continuar acompanyant. 

Però, hi insistim, s’ha fet molta feina des de llavors, compartim que cal conti-
nuar fent-la, compartim els diferents punts de la proposta de resolució que ens pro-
posaven. Jo li parlava de l’1, 2 i 4. Del 3 compartim també que cal accelerar aquest 
desenvolupament del Pla territorial parcial del Penedès, un pla del que el territori, 
malgrat que fa anys que s’hi treballa, en sap ben poca cosa i que, per tant, és im-
prescindible per al desenvolupament del territori del Penedès tenir clarament definit 
quines són les normes urbanístiques i totes les normes de definició del territori que 
ens han de regular. 

I, senyor Ordeig, jo no voldria acabar sense dir-li que, un cop més, comparteixo 
molt, molt, el que vostè deia de la necessitat d’una equitat en la cadena de valor de 
tots els productes agrícoles; és a dir, no pot ser que qui n’obtingui el benefici no sigui 
qui està treballant la terra; per tant, cal repartir aquest valor dins de tota la cadena. 
Ara, demani als seus companys del PSOE que siguin valents, que abordin d’una ve-
gada per totes la transparència i l’equitat en aquesta cadena de valors; transposin la 
directiva europea i, per tant, doni’ns aquestes eines per poder equilibrar el valor en 
tota la cadena. La Generalitat, ho sap, té molt poques competències en això, malau-
radament. 

Per tant, ho compartim fil per randa i els ajudem, i els acompanyem on calgui a 
demanar-ho, però que ho facin. 

El president

Gràcies, diputada. Per a defensar les esmenes pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la diputada Imma Gallardo. Endavant.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Bones tardes, diputats i diputades. Agrair la proposta 
de resolució al grup del PSC. El títol –ho deia el diputat–, diu: «defensa de la pa-
gesia i d’un preu digne del raïm i el vi», i des del nostre grup parlamentari ens hi 
trobaran segur. 

Coincidim plenament amb aquesta declaració del punt 1; la vull llegir: «El Par-
lament de Catalunya defensa les funcions socials, territorials i de futur que tant el 
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sector de la vinya com la figura de la pagesia representen per al Penedès.» Hi estem 
plenament d’acord i votarem favorablement la resta de punts, perquè s’han acceptat 
les esmenes que havíem presentat conjuntament amb el Grup Republicà.

Des del nostre grup valorem del tot necessari que es doni continuïtat a la taula de 
treball que es va convocar el 22 d’agost de l’any passat, formada, doncs, pels repre-
sentants d’Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalu-
nya, l’Associació de Viticultors, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 
l’Institut del Cava..., les principals empreses elaboradores. És importantíssim que 
tots aquests actors continuïn treballant. De fet, s’han realitzat tres cimeres més –ho 
comentava la diputada Llop–; la darrera va ser telemàtica, molt marcada pel greu 
impacte que la Covid-19 també ha tingut en el sector, però coincidim que la proble-
màtica ve de lluny i que es va agreujar moltíssim la campanya passada. 

Des de Junts per Catalunya considerem que és imprescindible comptar amb tots  
aquests actors i, sobretot, el paper del DARPA pel que fa a la mediació amb  
tots aquests actors i d’interlocució amb el ministeri, amb el MAPA. El Penedès és 
un dels territoris que, per extensió, es veu més afectat, però les accions també han 
d’implicar les diverses zones vitivinícoles d’arreu de Catalunya. 

Poc més a afegir a l’exposició de la diputada Llop; en tot cas, pel que fa al punt 3, 
dir que no s’han aturat els treballs sobre el Pla territorial parcial del Penedès, en con-
cret el seu document d’abans, i en aquest sentit, el passat 10 de juny ja va tenir lloc la 
presentació de l’avanç a la sessió del Grup de Treball del Pla Territorial Parcial del 
Penedès, amb la participació de tots els seus membres. I és previst que aquest do-
cument, més enllà dels processos d’informació públics reglats per llei, sigui la base 
d’un procés de participació obert a tota la ciutadania. La previsió és que durant el  
mes de juliol es dugui a terme la presentació pública del document, perquè davant 
d’aquests diferents projectes d’infraestructures que s’estan plantejant a la zona del 
Penedès és important definir conjuntament les estratègies territorials. 

I pel que fa al punt 4, també considerem clau que el DARPA continuï fent la 
feina de mediació entre productors i les grans empreses del sector del cava per tal 
d’assolir un repartiment equilibrat del valor al llarg de tota la cadena, que permeti  
la viabilitat de totes les explotacions vitivinícoles d’aquest sector.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputada. Ara, per fixar posició en aquesta proposta de resolució pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Francisco Javier Domín-
guez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gracias, president. Por el espíritu de la propuesta, también vamos a dar apoyo 
en general a todos los puntos. Sí que es verdad que está muy centrado en el Pene-
dès, especialmente en la problemática del cava, del raïm para cava, y así se refleja 
en la exposición de motivos y en los puntos que después se exponen, pero realmente  
la problemática se podría extrapolar a todo el sector vitivinícola, al resto de deno-
minaciones de origen de Cataluña e incluso para el tema de precios, para todo el 
sector agroalimentario.

Me ha llamado la atención que en el punto 2, en el texto original faltaban en esta 
Mesa las cooperativas, la representación de las cooperativas, con un peso importan-
te en el sector del vino, y, sin embargo, en las enmiendas aceptadas, se han caído los 
presidentes de las denominaciones de origen, Penedès i Cava. Es sólo una curiosi-
dad, se han cambiado denominaciones de origen con cooperativas.

Después se habla del Plan territorial del Penedès, que estamos totalmente de 
acuerdo, y en el punto 4, cuando se habla de mediar para evitar precios por debajo 
del coste de producción, pues, tenemos que tener mucho cuidado porque sin querer, 
o queriendo, podemos aprobar un texto que vaya en contra de la regulación legal 



DSPC-C 517
30 de juny de 2020

Sessió 15 de la CARPA  17 

vigente en temas de competencia. No podemos fijar un precio y que esté fijado ahí. 
Tenemos que regular las situaciones de dominio de mercado y vigilar la cadena de 
valor de los productos, pero no imponer un precio; tenemos que tener mucho cuida-
do con aprobar textos de este tipo. Por lo tanto, creo que la enmienda va en la línea 
adecuada, por lo que le daremos apoyo.

Y daremos apoyo no solamente a esta PR sino al sector vitivinícola en general, 
y realmente esta PR es una declaración de intenciones de apoyo al sector muy, muy 
favorable, pero se queda un poquito corta, porque con la ley vitivinícola aprobada 
recientemente hemos estado en contacto todos los grupos parlamentarios con el 
sector vitivinícola y realmente la problemática se escapa de sobras a esta PR y creo 
que tenemos que ser mucho más ambiciosos a la hora de corregir los problemas que 
tiene diariamente este sector.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per a fixar posició pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, si no ho recordo malament, en la darrera de les co-
missions d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, on vam debatre propostes 
de resolució, vam aprovar-ne una del nostre grup parlamentari que anava en aques-
ta mateixa línia, sobre el preu del raïm i, per tant, donarem suport també a aquesta 
proposta de resolució. 

Compartim plenament el punt número 1 sobre les funcions socials, territorials, 
jo diria també ecològiques, paisatgístiques, no?, que té el sector de la vinya en un 
territori específic, com és el del Penedès. 

Compartim també la idea que ens exposava el diputat Ordeig, de la necessitat de 
parlar i de tenir aquest diàleg amb el territori per fer front a aquesta problemàtica. 
Dir, aquí sí, que en la concreció de la taula, que ja s’ha reunit en diverses ocasions, 
com s’ha exposat, nosaltres creiem que hi falta presència justament del món local, 
per una banda, però també de representació sindical. Així ho vam fer arribar a la 
consellera en el seu dia i, per tant, creiem que aquesta taula hauria de reflectir molt 
més aquests interessos i especialment el món local. 

I, en tercer lloc, dir també, doncs, la importància del Planejament territorial 
parcial del Penedès com a eina per ordenar els usos i per dinamitzar aquest territo-
ri, però que al mateix temps també creiem que seria important el desenvolupament 
del planejament territorial sectorial previst a la Llei d’espais agraris, que entenem 
que també hauria de contribuir a un millor desenvolupament territorial d’aquesta 
àrea. 

I en últim lloc, discrepar –tot i que votarem a favor de tots els punts, eh?– però... 
Ens deia el diputat Ordeig «no som un país comunista i per tant no podem imposar 
els preus», cosa que és una evidència, però al mateix temps ens deia «cal que no hi 
pugui haver abús de poder, abús de posició dominant», i justament això és el que 
va passar l’estiu passat amb els preus del raïm, que va haver-hi un abús de posició 
de domini d’unes poques empreses que tenen la capacitat –i que totes les coneixem, 
quines són–, tenen la capacitat per fixar el preu i per fixar un preu extremadament 
baix, que perjudica els productors, i per tant aquesta és la realitat que està passant 
en el marc actual.

Nosaltres és veritat que vam intentar, amb la Llei vitivinícola, posar algun remei 
a aquesta situació i no ens en vam acabar de sortir. Però, en tot cas, sí que creiem 
que és rellevant que tots siguem conscients de què és el que està passant i el que  
està passant és això, és un abús de la posició de domini per part d’un oligopoli  
que controla aquest sector i que, per tant, sí que creiem que aquí cal regular i cal 
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també, doncs, continuar establint aquesta funció d’arbitri i de mediació que està 
exercint el Govern de la Generalitat i que nosaltres també li demanem.

Res més, moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. El Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent ha declinat intervenir en aquest punt i, per tant, un cop el senyor 
Ordeig accepta les esmenes, vol intervenir en l’acceptació de l’esmena? Entenc que 
si no, tot... (Veus de fons.) Endavant, endavant. (Veus de fons.) Vinga, trenta segons.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, no volia intervenir però, clar, també, jo crec que volia puntualitzar dos co-
setes, eh? I ara el diputat Parés també s’hi ha referit. Dos temes per demostrar que 
no ens situem ni a un extrem a l’altre, sinó que cal buscar una postura d’equilibri.

El diputat Francisco Domínguez deia: «No se puede fijar el precio.» Bueno, claro, 
se ha puesto alto funcionario de la Unión Europea: «Esto está prohibido.» No, si  
això ja ho sabem, que no es pot fixar el preu. Però... la «vivenda» també és un mer-
cat lliure, i si no intervenim en el mercat de la «vivenda», doncs, al final aquí la gent 
no hi podrà ni viure.

El president

I l’al·lusió?

Òscar Ordeig i Molist

I l’al·lusió és... (Rialles.) Que cal prendre mesures, d’acord? Em deia que no es 
podia, dic: cal prendre mesures per tal de garantir un preu mínim. 

L’altra, la segona al·lusió, de la diputada Llop, deia... Escolti, nosaltres fa molt 
temps que estem reclamant que també es faci una modificació de la Llei de la cade-
na alimentària i també reclamem que la consellera d’Agricultura vagi a les reunions 
de la Conferència Sectorial precisament per a defensar aquestes coses. Algunes de-
penen d’ella, d’altres depenen del Govern de l’Estat, però que s’hi vagi.

En tot cas, en tot cas, tots coincidirem que si el benefici en una transacció és de deu,  
el que no pot ser és que nou i mig o nou s’ho emporti un, i l’altre cada vegada s’em-
porti un percentatge més baix del benefici.

El president

Perfecte. Gràcies, diputat. No, ho deia perquè concretem, perquè si no podem 
arribar a fer el torn d’al·lusions més llarg que algunes intervencions dels diferents 
portaveus, i per això anem a concretar. 

Entenc que s’accepten les esmenes. Tot i això, constatar, als efectes de la votació 
i de la gestora que no hi és el Grup Parlamentari el Partit Popular. Per tant, ho po-
saríem a votació sobre vint membres de la comissió. 

Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Bé, també per unanimitat dels grups parlamentaris presents. 

Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en 
terrenys amb pous

250-00994/12

Passaríem, doncs, al punt número 4 de l’ordre del dia, que es la proposta de re-
solució sobre la protecció de les persones i animals en terrenys amb pous. Aques-
ta proposta de resolució ha estat presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i, 
perquè en pugui fer la seva defensa, té la paraula el diputat Javier Rivas. Endavant. 

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Supongo que los primeros nosotros, hace cientos o miles de 
años, cuando llegaban a un territorio y decían «nos vamos a quedar a vivir aquí», lo 
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primero que hacían era excavar un pozo para tener agua, porque el agua es la vida. 
Si miramos la Tierra desde fuera de la Tierra, desde el espacio, las fotos que hemos 
visto desde el siglo xx, tres cuartas partes del planeta son agua, no tierra. Paradóji-
camente, lo llamamos «planeta Tierra», pero el agua es vital para la vida, ¿no?

Estamos en un momento en que vamos al revés, no se crean nuevos pueblos sino 
que se están abandonando los que ya existían, muchos de los que ya existían. Cuan-
do abandonas tu casa, tu cuadra, tu finca, tu terreno, también abandonas el pozo. 
Quiero hacer un poco la salvedad de que hay dos tipos de pozo: uno, el pozo que 
vemos por la tele, bonito, con un brocal de piedra, con una polea y encima unos ge-
ranios, y otro, que son los pozos agrícolas, que no dejan de ser un agujero en el suelo 
desde donde bombear agua para dar de beber, para dar vida a las plantas.

Cuando se hace un pozo, normalmente..., bueno, normalmente no, existe una 
legislación que está regulada para el uso de los acuíferos, para que no se haga un 
abuso, para un respeto medioambiental, para un respeto comunitario, que no haya 
alguno que saque toda el agua y el que vive un poco más abajo se quede seco... Todo 
eso está regulado, pero es que nos encontramos, por un lado, con la problemática de 
los abandonos de los pozos regulados, y luego con los pozos que no están regulados. 
Esos no existen, están en un limbo, bueno, están en una ilegalidad. 

Muchas veces nos hemos encontrado que, bueno, pues un payés, buscando agua 
para para sus tierras pues va haciendo perforaciones y perforaciones y perforacio-
nes hasta que encuentra agua. Pero las perforaciones donde no ha encontrado agua 
no siempre las acaba restituyendo a su estado anterior, lo que supone, a parte de 
una ilegalidad y una agresión medioambiental, sobre todo supone un peligro para 
las personas y para los animales. ¿Cuántos animales caen en pozos abandonados? 
¿O cuántas personas? Tenemos el caso un poco reciente del niño aquel, Julen, o 
no recuerdo cómo se llamaba, que fueron un fin de semana, con sus padres, a dar 
un paseo por la montaña y el niño se cayó en un pozo abandonado y lo rescataron 
muerto días después; en Andalucía creo que fue. 

Cuando se abandona un territorio, la vegetación enseguida vuelve a restituir lo 
que era suyo. Quiero decir que un pozo que está abandonado y que no está tapado 
con unas medidas adecuadas, pues, enseguida es que directamente ni se ve, y puede 
pasar que cualquier animal o cualquier persona caminando por el monte pise y se 
vaya abajo y tenga consecuencias funestas. 

Por eso esta PR, que la argumentábamos en tres partes. Una era que los pozos 
que ya sabemos que existen, si se están abandonando, pues, que la Administración 
de oficio haga una inspección o una revisión de que cumplan las medidas de se-
guridad para todo el resto del ecosistema. Otra, que era establecer un inventario 
geolocalizado de los pozos que sabemos que existen. Y una tercera, que era una ins-
pección manual o vía drones de los pozos que no tenemos constancia de ellos, pero 
que debemos tener constancia de ellos, y que en cualquier caso, cuando se detecte 
alguna anomalía en cualquier pozo que suponga un peligro para la fauna o para las 
personas, pues que la Administración de oficio, pues, actúe.

Nos presentan dos «esmenas», una al punto 1, que es la de vigilar las medidas de 
seguridad. La aceptaremos porque nos parece correcto el redactado; creo que mejo-
ra lo que nosotros habíamos puesto. 

A la segunda, no han hecho «esmena», que es establecer una geolocalización y 
un calendario de inspecciones, como una ITV por llamarlo de alguna manera, de 
los pozos. 

Y a la tercera, que nos han hecho una «esmena» de los pozos de las fincas que 
lamentablemente, pues, ya están abandonadas. También igualmente la aceptaremos, 
aunque lo que nos «esmenan» es que bueno, que si la finca está abandonada la Ad-
ministración buscará al propietario y le hará restituir el terreno, o señalizarlo, o ase-
gurar que no implique riesgo para el resto de la vida. Pero mucho me temo que en 
muchos casos cuando se abandona un pueblo..., ves a encontrar a la gente, ¿no? En-
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tonces, creo que debe ser la Administración de oficio quien actuara en estos casos, 
no solamente administrativamente en la persecución de la persona que ha abando-
nado un pozo sino que subsidiariamente acabaran teniendo que ser ellos. 

Pero de todas maneras lo único que pretendemos es poner encima de la mesa 
una problemática, que la Administración sea consciente. Seguro que están haciendo 
cosas, pero nuestro trabajo como primer partido de la oposición es exigir que hagan 
más cosas todavía.

Gracias, president.

El president

Gràcies, diputat. En la seva intervenció ha dit que hi havia presentades tres es-
menes... (Veus de fons.) No, ha dit «tres». Ha dit una al punt 1... (Javier Rivas Esca-
milla diu: «Una al punt 1 i una altra al punt 3.») D’acord. Havia dit tres... (Javier 
Rivas Escamilla diu: «Hi ha tres punts i dos esmenes.») D’acord. (Javier Rivas Es-
camilla diu: «Igual m’he explicat malament, eh?») Sí, sí. Bé, no malament, no ho ha 
explicat igual que està al dossier, ja està. (Veus de fons.) Per això, sí. D’acord. (Javi-
er Rivas Escamilla diu: «El punt 1 té una esmena i el punt 3 també té una esmena; 
el punt 2, no.»)

Bé, de fet, és aquesta l’errada, doncs, eh? Perquè aquí, al dossier, hi posa que hi 
ha dues esmenes, una al punt 2 i una al punt 3, i era més que res perquè estiguéssim 
treballant amb el mateix guió... L’esmena número 1, que és de modificació del punt 2,  
que és «vetllar pel compliment de les condicions que s’imposen...», així... I l’esmena 
número 2, que és de modificació del punt 3, que és «en el supòsit de detectar pous 
abandonats...» (Veus de fons.) D’acord. Per tant, era simplement un tema... (Veus 
de fons.) D’acord, era per aclarir perquè, si no, en el guió, que no quedés diferent... 
(Veus de fons.) No, no; només faltaria, per a això estem tots plegats. 

Molt bé, doncs, per a defensar aquestes dues esmenes del Grup de Junts per Ca-
talunya i del Grup Republicà té la paraula, per seguir el mateix ordre com fins ara, 
pel Grup Republicà, el diputat Francesc Viaplana. Endavant.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair al diputat Rivas la predisposició 
per acceptar les dues esmenes que hem presentat i que ara ja ha quedat tot aclarit, 
que eren el punt 2 i el punt 3.

També voldria explicar per què al primer punt no li podrem donar suport,  
ja que... O sigui, l’ACA no té competència per establir un programa d’inspecció de 
finques abandonades i, en tot cas, i com a part de les seves actuacions ordinàries, en 
tant que responsable de l’ordenació i gestió del domini públic hidràulic. L’ACA ja té 
cura de resoldre aquells aspectes relatius a la seguretat de les persones quan es tracta 
de pous que han quedat en desús i requereix sistemàticament als seus titulars per tal 
que assegurin la reposició del domini públic hidràulic, així com la protecció de les 
instal·lacions, de manera que s’evitin possibles danys a tercers. 

L’esmena que hem presentat en el punt 2 és més que res perquè l’ACA ja esta-
bleix la ubicació geogràfica dels pous legalitzats, mitjançant un sistema de georefe-
renciació de les captacions, informació la qual es pot consultar i també descarregar 
en diversos formats accedint a l’aplicació interactiva visor cartogràfic de l’ACA, que 
està disponible en el lloc web. 

Hem de ser conscients que a Catalunya tenim unes cinquanta mil captacions i 
pous d’aigua enregistrats i, òbviament, no correspon ni tampoc és assumible per 
part del Cos d’Agents Rurals una inspecció periòdica en exclusivitat de les cinquan-
ta mil concessions vigents, sense perjudici de poder col·laborar amb l’Agència Cata-
lana de l’Aigua en el marc del conveni que ja existeix actualment, que es va signar 
l’any 2012, en aquestes tasques d’inspecció periòdica amb l’organisme competent.

I, pel que fa al punt 3, també l’esmena que hem presentat és en el sentit que no és 
possible plantejar un programa d’inspecció de finques abandonades per a la detecció 
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de pous abandonats, ja que també hem de ser conscients que en els últims cent anys 
a Catalunya s’han abandonat possiblement més d’un milió d’hectàrees agrícoles, 
que actualment s’han convertit en terrenys forestals i erms coberts de vegetació, i 
no existeix una tecnologia disponible per a fer una prospecció sistemàtica de la su-
perfície amb coberta vegetal per a la detecció d’infraestructures o perforacions en 
superfície, que estem parlant de dimensions de vint a cent centímetres, ni mitjançant 
la utilització de drons ni tampoc amb la inspecció de forma presencial.

No obstant, si durant les tasques ordinàries que fan el Cos d’Agents Rurals es 
detecta un pou abandonat, tal com succeeix actualment, es dona compte a l’ajunta-
ment l’afectat i a l’ACA per tal que es prenguin les mesures oportunes per a la seva 
clausura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per a fixar..., bé per a defensar les seves esmenes, també, 
per al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Josep Ma-
ria Forné. Endavant.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Bé, també agrair una altra vegada més la presentació d’aques-
ta esmena, que el que fa és privar, o impedir o dificultar que els pous es convertei-
xin en riscos i paranys en el trànsit dels nostres camps i les nostres muntanyes i els 
nostres espais naturals. I per poder-ho fer, doncs, el que es demana és fer un inven-
tari i fer una localització d’aquests pous, poder-los identificar i d’aquesta manera fer 
que la ciutadania, o que tothom, pugui evitar els riscos de caure en un pou que hi 
hagi, no?

Per fer això hi ha hagut la transacció de les dues esmenes proposades, en les que  
ajustàvem amb les competències i les capacitats i les possibilitats i els recursos  
que tenim, que modifiquen el punt 2 i el punt 3, la qual cosa agraïm i que el mi-
lloren. I en el punt 1 aquí sí que en tot cas demanaríem..., perquè nosaltres no hi 
podrem votar a favor per una qüestió purament competencial. El punt 1 no sé si es 
manté o no, perquè si es manté el punt 1 hi haurem de votar contràriament perquè 
no és competència de l’ACA fer aquest inventari, aquesta actualització de l’inventari 
que es diu. 

És per a explicar una mica el sentit del nostre vot, a la vegada de justificar les 
esmenes. Les esmenes agraïm que s’hi s’incorporin, creiem que aprofundeixen en 
l’objectiu de la presentació de la proposta de resolució, però no podem donar suport 
al punt 1, en què per qüestió competencial no és possible. 

El president

Gràcies, diputat. Ara, per fixar posició en aquest punt, pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies. Donarem suport als diferents punts.

El president

D’acord, moltes gràcies. Per fixar posició en aquest punt, pel Grup de Catalunya 
en Comú Podem té ara la paraula diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Sí; simplement per a anunciar que hi votarem favorablement.
Gràcies.

El president

Molt bé. El Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular també ha 
declinat intervenir en aquest punt. 

Constatem, doncs, l’absència del Grup Popular en aquesta votació, també. 
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Per tant, procediríem en una votació separada, entenc, del que seria el punt 1  
i després, conjuntament, els punts 2 i 3.

El senyor diputat Rivas accepta les esmenes. Per tant, podríem fer aquesta vota-
ció en aquests termes, d’acord? (Pausa.)

Doncs passaríem primer votar el punt 1.
Vots a favor del punt 1?
Vots a favor del grup... Si us plau... Perdoni. (Veus de fons.) No, si de cas ja em 

posaré dret jo per a comptar i ja està. No cal...
Vots a favor del punt 1, si us plau?
El Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialistes, de la CUP 

i també de Catalunya en Comú Podem. Per tant, 10 vots.
Vots en contra del punt 1?
Del Grup de Junts per Catalunya i del Grup Republicà, que també sumen 10. Per 

tant, s’ha de dirimir amb el vot ponderat, que queden de 66 a 65. Per tant, queda 
rebutjat el punt número 1.

Passaríem, doncs, a votar conjuntament els punts números 2 i 3.
Vots a favor d’aquesta proposta?
Entenc, doncs, que es pot aprovar per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres compromeses en els 
sectors del canal Segarra-Garrigues

250-00998/12

Molt bé. Passaríem, doncs, a la Proposta de resolució punt número 5, sobre l’exe-
cució de les obres compromeses en els sectors del canal Segarra-Garrigues presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per fer-ne defensa, d’aquesta proposta de 
resolució, té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, president, nuevamente. El canal Segarra-Garrigues ya viene siendo un 
clásico de esta comisión, por lo menos para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
porque es la obra más importante de regadío..., del siglo xxi es fácil, porque lleva-
mos poco, pero incluso del siglo xx, es la más costosa. 

Hago un poco de recordatorio, de recopilación: el troncal que va desde la presa 
de Rialb hasta la presa de L’Albagés, que ya está acabada, está pendiente solamente 
del estudio de riesgos y de las pruebas de carga, que me parece que ya están finali-
zadas, o sea, todo el troncal se hizo..., ejecutó la obra el Gobierno de España. 

Yo no estoy aquí para defender la virtud de Isabel II, pero sí que tengo que decir 
que en esta circunstancia particular la obra ha sido ejemplar, en plazos de tiempo y 
en presupuesto. Lo tengo muy presente, porque es un número fácil de recordar. 444 
millones, es capicúa, no es complicado, y se ha ejecutado en tiempo y en presupues-
to sin el más mínimo viso de desviación, ¿no? 

En aquel pacto, hace muchos años, o hace bastantes años, la Generalitat se com-
prometió a hacer la red secundaria. Consignaron 1.100 millones, llevamos gastados 
más de 1.400 y los resultados, pues, están a la vista de todos. Todos sabemos que 
son lamentables, que no se han obtenido los resultados ni el retorno de esta inver-
sión, ¿no?

Es cierto que es un territorio que es complicado, que ahí nos falta relevo gene-
racional y si no solucionamos problemas de precios no lo habrá, lo que habrá será 
despoblación. La Generalitat, a más a más, hizo unas condiciones de la red secun-
daria por unos sectores y unas concentraciones parcelarias en las que puso como 
normativa, pues, que tenían que estar un 70 por ciento de los propietarios de ese 
sector, sectorial, sectorizado, adheridos al deseo, a la financiación de tener riego, de 
pasar de secano a regadío, y el compromiso de pago de los costes que esa instalación  
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devengaba, ¿no? Esto se enquistó en el tiempo, no había gente –por múltiples cir-
cunstancias– que se adhiriera, y el agua la veíamos pasar por Lleida pero no llegaba 
a regar prácticamente ningún campo. 

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hace tres años recogimos el guan-
te de lo que nos decía el sector, porque había mucha gente que quería regar, pero cla-
ro, un 70 por ciento de adhesión –eso no se había hecho nunca, con ningún canal–, 
pues, era una cifra que era poco menos que inalcanzable. Lo normal era al revés, era 
decir: «No, no, yo hago la concentración parcelaria y eso tendrá un efecto llamada, 
un relevo generacional, y aprovecharemos esta infraestructura», que, repito, es la 
más importante hidráulicamente del siglo xx. 

A instancias, repito, de este grupo, intentamos que se bajaran estos requisitos de 
adhesión al riego del 70 al 50 por ciento. Bueno, lo estuvimos negociando y al final 
nos quedamos en un 60 por ciento, que no es lo que nosotros pretendíamos, pero, 
bueno, la política de la negociación yo entiendo que es eso y desde el sector creo que 
hubo una alegría, por lo menos así nos lo transmitieron, de mucha gente que decidió 
cruzar el Rubicón y adherirse a este sistema de riego en la concentración parcelaria. 

Aquello fue una iniciativa de Ciudadanos, pero se votó en este Parlament y este 
Parlament lo aprobó. Por lo tanto, yo entiendo que ya deja de ser una iniciativa de 
Ciudadanos, sino que es un mandato de este Parlament hacia este Gobierno, de de-
cir: «Oiga, que si un 70 por ciento de gente se adhiere, ustedes tienen que cumplir, 
tienen que aportar su parte, y es hacer esas obras que pagamos entre todos y que 
están presupuestadas y enquistadas hace muchos años», ¿no?

En este momento hay, si no me falla la memoria, unas 1.700 hectáreas de gente 
que se ha adherido a su sector solicitando agua y ha aportado el dinero que la Ad-
ministración le ha solicitado, pero nada: las obras van paradas, o ralentizadas, todo 
siempre son problemas, todo siempre son excusas, que si el presupuesto, que si la 
abuela fuma... Todo el día son historias que la única consecuencia que tienen es que 
la obra no avanza, y aun habiendo gente que ha puesto dinero, es decir, payeses que 
han puesto encima de la mesa para poder tener una planificación, estamos frente a 
un escenario de cambio climático en el cual no podemos, no debemos volver al siglo 
xvii y hacer procesiones y sacar a los santos pidiendo que llueva. 

Tenemos un canal troncal, tenemos una red secundaria que está en vías de de-
sarrollo a paso de tortuga y los payeses lo que quieren son garantías de que pueden 
vender una cosecha a una empresa manufacturera o que van a tener un rédito sufi-
ciente como para recuperar la inversión que estamos haciendo. No quiero místicas 
de procesiones ni golpes en el pecho, lo que quiero es que el Gobierno cumpla con 
el mandato que este Parlament, a instancias de este modesto grupo parlamentario, 
hicimos hace tres años, que de momento no lo están haciendo, y lo que les reitera-
mos es que de una vez por todas lo hagan.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. En aquesta proposta de resolució no hi ha presentada cap esme-
na. Per tant, passaríem la paraula, ja per a fixar posició, al Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Doncs, bé, un agraïment al Grup de Ciutadans per presentar aquesta proposta, 
que no per ser reiterativa, que n’hem parlat moltes vegades, del Segarra-Garrigues, 
no deixa de ser necessària la seva reflexió i la seva evolució en el dia a dia. 

Per tant, a favor. Som conscients de la demanda del territori en aquesta línia i de 
les comunitats de regants, i només afegir una cosa respecte al que s’ha dit. Jo crec 
que a part d’anar reivindicant la seva posada en funcionament, també el que hauríem 
de fer és també anar explicant els llocs on hi ha hagut la posada en funcionament 
del reg, explicar també a la societat en general, que és qui finança aquest regadiu, 
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però que a vegades no el veu, que pugui analitzar l’abans i el després de la posada 
en funcionament d’un territori, d’un regadiu, que és el dia i la nit; és un canvi, en els 
cultius, en l’envelliment de la població, en la despoblació, en el dinamisme de tot un 
territori, és un canvi substancial. 

Jo crec que això també ho hem d’explicar, perquè aquí hi ha moltes reflexions, 
totes són benvingudes i totes, segurament... A vegades ens costa trobar aquest punt 
intermedi, però jo crec que el que hem de dir és: u, hi ha pocs recursos; per tant, 
utilitzem-los eficientment, per tant, fem bons regadius per aprofitar cada gota d’ai-
gua. Però llavors, també, anem a veure els llocs on estan potser més abandonats, i 
tenen més dificultats, i s’ha pogut posar en funcionament aquest regadiu, l’univers 
de possibilitats que ha generat això. 

Ho dic perquè a vegades només veiem els diners dels pressupostos i no veiem 
l’impacte que això té sobre el territori. Per tant, donarem suport al... Crec que és un 
punt, eh?, un sol punt. Hi donarem suport.

El president

Gràcies, diputat. Per a fixar posició del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat Marc Parés. Endavant, Marc.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari no pot donar suport a aques-
ta proposta per diversos motius, perquè tot i que les intencions poden semblar molt 
bones, quan es rasca una mica, també si es mira a qui se’n beneficia i qui no se’n 
beneficia, és a dir, si els petits productors realment poden pagar el preu de l’aigua o 
no, i en canvi com sí que se’n beneficien altres grans empreses, algunes de les quals, 
les mateixes de les que parlàvem abans quan parlàvem del preu del raïm... Per tant, 
qui se’n beneficia. 

Dos, hi ha prou aigua o no hi ha prou aigua per a diferents infraestructures, 
com és el canal Segarra-Garrigues i el canal d’Urgell, una altra infraestructura que 
nosaltres creiem interessant?

I el tercer punt pel qual no donarem suport a aquesta proposta i ens abstindrem 
en aquesta proposta de resolució és perquè entenem que en el cas del canal Se-
garra-Garrigues el que cal és transparència, des de fa molt temps, i no hi és... I és una  
obra que fa massa temps que està sota sospita. Abans es deia que és la principal 
infraestructura de regadiu a nivell de cost, però és que també és gairebé la princi- 
pal infraestructura del país, a nivell de cost, crec que només està per darrere de la 
línia 9 del metro. I, clar, el cost pressupostat, el cost que va costar i com es va ges-
tionar aixeca moltes ombres de sospita. 

Jo vull recordar que fa cinc anys, el març del 2015, el Parlament de Catalunya va 
acordar realitzar una auditoria independent sobre el cost del canal Segarra-Garri-
gues perquè s’avalués la gestió del projecte, amb els vots a favor de tots els grups 
representats al Parlament, a excepció del Partit Socialista. La moció demanava una 
auditoria economicofinancera de caràcter independent i participatiu que avalués els 
costos que va suposar la gestió de Regsega i d’Infraestructures.cat, i això no ha 
succeït. La moció que es va aprovar també demanava celebrar el 2015, aquí, a la 
Comissió d’Agricultura del Parlament, un debat monogràfic amb tots els agents im-
plicats sobre el futur del canal i la seva sostenibilitat econòmica i ambiental, i aquest 
debat mai es va arribar a fer. 

Per tant, nosaltres, mentre no s’aclareixin totes aquestes qüestions, doncs, no po-
dem donar suport a una proposta d’aquestes característiques.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara li passarem la paraula per fixar posició al Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té per un temps 
màxim de tres minuts i mig la diputada Natàlia Sànchez. Endavant.
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Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé. President, per no allargar tant pot dir directament CUP, i així també... 
(L’oradora riu.) No importa, que és més senzill. Bé, simplement, nosaltres no dona-
rem suport a aquesta proposta per algunes de les qüestions que ja s’han dit, i afegir 
dos elements més. 

Nosaltres entenem que el pressupost de regadiu s’ha de distribuir a nivell terri-
torial, no estem d’acord en concentrar-lo tot en una sola zona i perquè considerem 
que és prioritari poder apostar per una millora dels regadius ja existents i per mi-
llorar les deficiències, que no pas l’ampliació de les zones ja regables. Per això i per 
alguns dels arguments que ja s’han posat sobre la taula sobre el projecte en si, sobre 
el canal Segarra-Garrigues, nosaltres no donarem suport a la proposta de resolució.

El president

Gràcies, diputada. Per a fixar posició pel Grup Republicà té la paraula el diputat 
Francesc Viaplana. Endavant.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. Nosaltres sí que donarem suport a la proposta de re-
solució. Nosaltres considerem el canal Segarra-Garrigues com una infraestructura, 
com una obra de país, que dona... Ho comentava abans el diputat Ordeig, o sigui, la 
pagesia de secà o de regadiu és com la nit al dia i d’aquí creiem que en surten opor-
tunitats i pot ajudar, pot ser un element també per a frenar el despoblament. 

També hi donarem suport perquè, del que es diu, gran part ja s’està fent, per-
què sembla, a vegades, que no s’estigui fent res i justament el setembre del 2019 
es va aprovar el pla economicofinancer en el qual es preveu l’actuació del sistema 
Segarra-Garrigues, al qual s’hi destinaran 352 milions d’euros. D’aquesta inversió, 
35 milions d’euros s’adreçaran a mesures correctores i compensatòries d’impacte 
ambiental i també s’han previst les inversions en concentració parcel·lària, la cons-
trucció de línies elèctriques que han de subministrar les estacions de bombament. 
Enguany s’estan realitzant obres al sector 9.1, a les Borges Blanques, al sector 6, a 
Preixana, a Sant Martí de Riucorb i Verdú, i al sector 15, a Cervià de les Garrigues, 
corresponents a les inversions ja programades fins al 2019. 

Amb l’aprovació del nou PEF es podran continuar les obres al sector 9.1 a les 
Borges Blanques i iniciar les obres en les zones on ja s’ha assolit un grau d’adhesió 
prou important. Es tracta del sector 10, 11 i 14, al Cogul i Granyena, el sector 13, a 
Aitona, Seròs i Llardecans i al sector 15, a Castelldans, que corresponen a les 1.700 
hectàrees de regadiu. Els projectes per a aquestes actuacions ja han estat informats 
favorablement pel Departament d’Agricultura i estan seguint la tramitació correspo-
nent per a l’aprovació per part d’Infraestructures.cat.

I relatiu a les obres del sector referenciats, es va iniciar la seva programació i 
redacció dels projectes per a la seva posterior execució en el moment en què el 17 de 
setembre del 2019 es va aprovar per part del Govern el PEF d’Infraestructures.cat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara, per a fixar posició del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, té la paraula el diputat Josep Maria Forné. Endavant.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Mollerussa, la vila de la qual en soc batlle, té molts motius 
per ser visitada i un és el Museu del Canal d’Urgell. I val la pena visitar-lo per veure 
la transformació del territori que va suposar el canal; entre moltes altres coses, repe-
teixo que val la pena veure’l. Doncs, les comarques de les Garrigues són comarques 
amb un greu problema de despoblament i amb una necessitat de transformació de la 
seva agricultura. Poder facilitar l’accés a una agricultura de regadiu a través d’aquest 
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canal del Segarra-Garrigues és una manera, també, d’ajudar a transformar, com es 
van transformar fa més d’un segle, aquelles comarques de l’Urgell.

Per tant, creiem que és bo que hi hagi aquestes inversions, inversions que ara el 
diputat Francesc també en feia esment de les quantitats, les distribuïa, i per tant no 
cal repetir-les i nosaltres hi votarem a favor i agraïm que, d’alguna manera, s’hagi 
pogut presentar aquesta proposta de resolució.

El president

Gràcies, diputat, per la menció i no l’al·lusió que ha fet. Molt bé. Passaríem, 
doncs, a votació aquest punt, l’únic punt d’aquesta proposta de resolució. Constatar 
que en aquest punt tampoc hi participa el Grup Parlamentari el Partit Popular, per 
tant estem fent votacions a vint, de vint membres, i per tant passaríem aquest primer 
punt, l’únic punt d’aquesta proposta de resolució, a votació.

Vots a favor d’aquest punt?
Vots a favor del Grup de Junts per Catalunya, Grup Republicà, Grup de Ciuta-

dans, Grup de Socialistes - Units per Avançar, que sumen 18 vots.
Vots en contra?
Del Subgrup Parlamentari de la CUP. Ah... Tots els alineats, eh?
I abstencions?
El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, amb 1.
Per tant, s’aprovaria, d’acord?, per 18 vots a favor, 1 abstenció i 1 vot en contra.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva en el 
Cos d’Agents Rurals

250-01025/12

Molt bé, passaríem, doncs, al punt número 6. Dir d’antuvi que també se’ns ha 
presentat, més enllà del dossier d’aquesta comissió, també en l’esmena número 3, 
una proposta de transacció. Ara ho explicaran, entenc, en el punt. I, per tant, el punt 
número 6 és: Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva en 
el Cos d’Agents Rurals, que la presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, per un temps màxim de defensa de set minuts, el diputat Marc Parés. En-
davant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, al mes de gener de 2017 vam assistir a un tràgic assassinat 
de dos agents del Cos d’Agents Rurals amb arma de caça per part d’un usuari de l’àrea 
privada de caça d’Aspa, uns tràgics fets que tots i totes recordem. Aquell incident va 
posar en evidència la situació d’inseguretat que vivia el cos, amb una manca d’au-
toprotecció dels seus agents i això va portar, entre altres qüestions, que a través del  
Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals recentment aprovat, doncs, es tramités  
i s’aprovés el Reglament d’armes del cos. 

Aquesta proposta de resolució el que pretén és posar en relleu que nosaltres en-
tenem que la seguretat del Cos d’Agents Rurals no passa només per dotar d’armes 
els agents i per mesures d’autoprotecció, sinó que entenem que calen mesures de 
seguretat passiva, que en moltes ocasions són molt més efectives i que entenem que 
són també molt més vàlides o que són complementàries i vàlides per a un cos que és 
complex i que té moltes altres funcions que no són estrictament funcions policials 
i que, per tant, que els seus agents han de poder cobrir la totalitat de les funcions.

En matèria de seguretat passiva, en aquesta proposta de resolució plantegem al-
gunes propostes que s’orienten bàsicament, per una banda, al que nosaltres entenem 
com l’especialització dels diferents agents del cos, i per tant que puguin desenvolu-
par diferents tasques de forma més especialitzada, i que, per tant, les mesures d’au-
toprotecció ja es puguin ajustar a les característiques de les diferents tasques que es 
desenvolupen des d’aquesta especialització. Això per una banda. I per altra banda, 
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tota una sèrie d’accions que plantegem que tenen a veure amb la normativa i amb la  
gestió d’aquelles activitats, que són segurament activitats de més risc, com són  
la caça, la pesca, el furtivisme, o l’accés al medi natural etcètera. I, per tant, doncs, 
hi ha una sèrie de propostes, deia, que tenen a veure amb aquesta regulació i amb 
aquesta gestió de les activitats. 

En aquest sentit, doncs, els punts 2 i 3 de la moció van orientats a aquesta es-
pecialització. Per una banda, hem acceptat –ho anuncio ja– l’esmena 2 que ens han 
presentat els grups que donen suport al Govern, reforçant el Grup Especial de Ve-
rins i Antifurtivisme, que entenem que pot ser una manera d’avançar cap a aquesta 
especialització, però també oferir informació específica en matèria de fauna, incen-
dis, gestió forestal, medi ambient, entre d’altres, per tal que els agents puguin es-
pecialitzar-se. Els punts 4, 5, 6 i següents, doncs, van més en la línia de revisió de 
normativa i de gestió d’aquests àmbits.

Vull anunciar també, com deia el president, que hem transaccionat el punt 5 amb 
l’esmena 3 que ens presentaven els grups que donen suport al Govern, perquè ente-
nem, doncs, que d’aquesta manera ens ajustem més a la normativa i a la realitat i hi 
incorporem també una demanda que creiem que és important, com és, per una ban-
da, la necessària modificació del Reglament d’armes de la Llei de caça, per a exercir 
un major control tant en la concessió de llicències d’armes com en el control de les 
àrees privades de caça, però, per altra banda, també posar en relleu la necessitat que 
Catalunya pugui tenir la seva llei de caça de caça pròpia. Per tant, aquesta ha estat 
la línia de la transacció del punt 5. I per finalitzar, anunciar-los també que retirem 
els punts 1 i 7 de la moció. 

Per tant, retirem els punts 1 i 7, acceptem l’esmena 2 del Govern i transaccionem 
el punt 5 amb el Govern.

Res més. Gràcies.

El president

D’acord. Per tant, decau l’esmena al punt 1, un cop també es retira el punt. 
D’acord. Doncs, com s’ha dit, hi ha tres esmenes que en són dos, ara ja, d’efectives, 
una de vigent i una de transaccionada, del Grup Republicà i del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula, pel Grup 
Republicà, la diputada Irene Fornós. Endavant.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Una vegada més mos trobem aquí, a la Comissió d’Agricul-
tura, amb una moció que, tal com ha fet menció el grup proposant, en este cas el 
grup dels comuns, sempre fa menció dels fets que van ocórrer, a l’assassinat que es 
va produir a Aspa, i això, doncs, sempre requereix també que parlem una mica amb 
delicadesa i amb rigor sobre el tema que estem tractant. 

En tot cas, el diputat Parés ja ha fet una gran exposició del que seria la seua PR i 
ell mateix ha anunciat que ha acceptat les nostres esmenes i que inclús hem arribat a 
transaccionar un punt, per la qual cosa ja manifestem que gairebé en tots els punts... 
Sí que demanem votació separada per això del darrer punt, ja m’avanço a la petició. 
Estem d’acord amb lo sentit de esta proposta de resolució i, en tot cas, fer una mica 
de referència al tema de la transacció. Creiem que el que és el control del nombre 
d’armes que hi han d’haver o que poden haver-hi en una àrea de caça privada, en tot 
cas, i sobre les llicències, és competència de l’Estat i, en este cas, és motiu també 
d’esta transacció, que fem esta petició a les Corts Generals, perquè fiquin una mica 
més d’ordre en esta matèria. 

I, en tot cas, també agafar lo guant sobre el que seria la nova llei de caça, que tots 
som conscients que és un tema que tenim pendent i que tard o d’hora també haurem 
d’abordar en esta comissió.

Res més. Moltes gràcies. 
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El president

Moltes gràcies, diputada. Per a defensar les esmenes pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Montse Macià. Endavant.

Montserrat Macià i Gou

Gràcies, president. D’entrada, gràcies també al grup de comuns per transaccio-
nar el punt 5 i també per retirar dos dels punts d’aquesta proposta de resolució. La 
resta, hi votarem a favor a excepció del punt 8. 

En tot cas, sí que volia fer una reflexió al contingut d’alguna part de la proposta 
de resolució i és que, a jutjar d’algunes afirmacions que es fa a l’exposició de motius, 
potser no està prou clar el model del Cos d’Agents Rurals que hem construït i potser 
hem de preguntar-nos quin model es vol perquè, és clar, avui per avui, per llei, la 
Llei 17/2003 i el seu reglament del 2007, i d’acord amb les funcions que desenvolupa 
el cos, que són prevenció, preservació integral, control i vigilància del medi ambient, 
del paisatge cultural, incendis forestals, etcètera, els agents rurals són policia admi-
nistrativa i judicial, i els seus membres són agents de l’autoritat, per la qual cosa i 
per la seva pròpia seguretat és necessari l’ús d’armes –amb relació a les funcions, és 
clar– i per això es va aprovar el Reglament d’armes el proppassat novembre. 

Tinguem en compte que els agents rurals tenen la funció específica d’inspeccio-
nar gent armada, ja siguin controls ordinaris de caça o de furtivisme, que es poden 
trobar en qualsevol lloc i en qualsevol moment, què és el que va passar precisament 
a Aspa, als dos agents d’Aspa vilment assassinats. Si haguessin anat armats, potser 
el resultat de la topada amb el caçador hauria estat diferent. Sabem que no tots els 
agents estan disposats a anar armats. Ho sabem. I potser tampoc tots estan capaci-
tats o preparats per anar-hi. Certament, aquest és un hàndicap que s’haurà de resol-
dre, però la qüestió no és què volen fer o no fer el conjunt dels agents. El tema és 
tenir present quines funcions tenen encomanades al CAR i com les han de fer amb 
la major seguretat possible, amb la necessària formació, per descomptat, i amb els 
assessoraments que convingui. Per això era imprescindible l’aprovació del Regla-
ment d’armes aprovat el novembre del 2019. 

Dit això, i entrant als punts, ja hem dit que celebràvem que s’hagués retirat el 
punt 1, relatiu a la imatge que té el cos de seguretat ciutadana. El CAR és un cos 
de vigilància i amb relació a la imatge corporativa, en el desplegament de la llei, i 
en resposta a una demanda majoritària del col·lectiu, es va establir uniforme, per-
què s’entenia com un element distintiu que podia reforçar la seguretat en les seves 
actuacions. També celebrem que s’hagi retirat el punt 7, relatiu a la unitat mínima 
de treball. Treballar en solitari incrementaria la vulnerabilitat dels agents; per tant, 
celebrem la retirada. 

Agraïm l’acceptació de les esmenes amb relació a les funcions de més risc i la 
creació del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme. Donarem suport al seu punt 3, 
4 i 6, en el sentit que ha argumentat la diputada Fornós, i entenem que són importan-
tíssims el punt 4 i 6, de revisar el procediment d’atorgament de llicències, i que les 
àrees privades de caça revisin la documentació dels caçadors. Urgeix. Els fets d’As-
pa ho reclamen i exigeixen, i en aquest sentit estem d’acord amb la premissa de l’ex-
posició de motius que la reglamentació de l’ús d’armes no pot ser l’única mesura per 
a incrementar la seguretat, i les mesures que es proposen en aquest punt hi ajuden. 

I contents amb la transacció del punt 5, amb la nostra esmena 3, perquè és una 
competència de l’Estat espanyol i hem de poder impulsar una llei de caça pròpia, 
catalana. Sols així es podran controlar molt millor la concessió de les llicències i el 
control dels caçadors a les àrees privades de caça. Si això ho haguéssim tingut, se-
gurament els agents rurals assassinats encara farien controls de vigilància i accions 
de preservació de la natura a les Terres de Lleida. 

I, pel que fa al punt 8, no hi donarem suport perquè, com ha dit la diputada For-
nós, el reglament de la Llei 2/2010 no afecta la seguretat passiva del CAR.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Per fixar posició en aquesta proposta de resolució, pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans té la paraula el diputat Francisco Javier Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, des de la legislatura pasada que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
ha estado defendiendo los intereses y las reivindicaciones del Cos d’Agents Rurals, 
porque realmente le damos un gran valor i una gran importancia a este cuerpo. Se 
aprobó en el 2016 una moción muy extensa sobre el CAR y en 2019, a modo de re-
cordatorio y puesto que ya se había hecho algún tipo de actuación de mejoras en el 
cuerpo, se presentaron tres propuestas en esta comisión que fueron aprobadas ma-
yoritariamente, y viendo esta propuesta que presenta Catalunya en Comú Podem, 
pues no parece que vaya en la línea de mejorar las condiciones de trabajo de los 
agents rurals. 

No habla de la renovación de los agentes, porque llevan actualmente una media 
de edad de unos cincuentaicinco años; no plantea mejoras de recursos humanos, que 
van hasta más arriba de lo que pueden hacer, de funciones que tienen que desarro-
llar y no llegan; generalmente lo que suele pasar es que desatienden funciones en 
momentos puntuales del año por prioridades, pues, por la campaña de incendios, o 
la campaña de caza, y desatienden otras funciones porque no tienen efectivos sufi-
cientes. Tampoco se habla, no se habla de la mejora de la imagen del cuerpo de cara 
al exterior, ni de sus instalaciones, las instalaciones donde están estos agentes, ni de 
la presencia de este cuerpo en las escuelas, en formación de temas medioambienta-
les o en parques de protección especial. 

Y naturalmente que el Cos d’Agents Rurals es una policía medioambiental. Si a 
Catalunya en Comú Podem no le gusta que un cuerpo como el CAR tenga aspec-
to de policía, pues me parece respetable y bien, pero no lo compartimos. O sea, el  
gran problema que tenía, y sigue teniendo, el Cos d’Agents Rurals, es que todo  
el mundo identifica claramente a un bombero. Ve a bombero y lo identifica, que es 
un bombero, o ve a un mosso y sabe perfectamente que es un mosso, pero ve a un 
agent rural y no sabe si es un agent rural, un ADF, un vigilante jurado, un... O sea, 
aún le falta reconocimiento social de la equipación que llevan encima. Sí que se ve 
el escudo, sí que..., pero mucha gente no lo reconoce como un agente de la autori-
dad, una Policía Judicial. 

Por lo tanto, yo creo que incluso tenemos que trabajar en esta imagen de reco-
nocimiento del cuerpo respecto a los usuarios de la montaña o del espacio natural. 

Y me parece increíble que se esté utilizando el Cuerpo de Agentes Rurales para 
hablar de un tema que sí, que tiene relación, pero no es lo más trascendental, que es 
la caza. O sea, hablamos del Cos d’Agents Rurals, de cómo enfrentarse al furtivis-
mo y a situaciones de riesgo, pero no hablamos de que Cataluña es una de las dos 
únicas comunidades autónomas que no tienen ley propia de caza. Todas las demás 
comunidades autónomas tienen su propia ley de caza. Tenemos las competencias 
plenas desde el 79 y no hemos desarrollado una ley de caza. Pues me parece muy 
bien, pero igual tenemos que empezar por aquí, por hablar de hacer una nueva ley de 
caza catalana, que no la tenemos, nos estamos rigiendo por una ley de 1970 y aquí 
se está pidiendo: «Actualizar la Ley de caza.» ¡Ostras, actualizar la Ley de caza! 
Pongámonos a hacer nuestra propia ley de caza, que tenemos plenas competencias 
para hacerlo y no lo hacemos. 

Y después, respecto a la transacción, realmente... Creo que he entendido la evo-
lución que ha habido desde la «esmena» y el texto original a la transacción, pero 
creo que los grupos proponentes tanto del texto como de la enmienda deberían ha-
berse esforzado un poco más en redactarlo con claridad, porque no queda claro si 
estamos pidiendo a las Cortes Generales una nueva ley de caza, una actualización 
de ley de caza o qué estamos haciendo, o lo estamos pidiendo al Govern de la Ge-
neralitat. Realmente... Leeros bien el texto de la transacción y nos vamos a abstener 



DSPC-C 517
30 de juny de 2020

Sessió 15 de la CARPA  30

mayoritariamente en esta PR, pero también en este punto, porque este trámite no 
queda claro lo que vamos a votar. O sea, creo que hubiera valido de la pena separar 
lo que es la modificación del Reglament d’armes de la creación de una nueva ley de 
caza por parte de la Generalitat.

Por último, sí que quería pedir votación separada de los puntos 2 y 3.
Y por mi parte ya está. Gracias. 

El president

D’acord, moltes gràcies, diputat. Ara, seguint el torn, té la paraula, pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. També, separar dos elements al nostre entendre molt..., que 
s’haurien de diferenciar en aquesta proposta de resolució. Com ja apuntava també el 
company Francisco, una cosa és la reflexió sobre els agents rurals, el Cos d’Agents 
Rurals, i com deia la diputada Macià quin model volem, eh? Perquè moltes vegades 
parlem, parlem, parlem... Bé, què ha de fer el Cos d’Agents Rurals? I fa molts anys, que  
en parlem, i fa molts anys que presentem propostes de resolució, i fa molts anys  
que diem que cal unificar la seva imatge, que cal definir les competències, que han 
de tenir més recursos materials, que havíem de millorar els vehicles, que s’han de 
cobrir les places... Un cos relativament petit, a més a més, i que fan una funció im-
portant.

Per tant, jo crec que aquí hi estem d’acord, però, és que clar, fa tant de temps 
que estem parlant d’això... I val a dir que algunes de les demandes històriques que 
tenien s’estan duent a terme. Però no totes, o no n’hi ha prou i, per tant, hi ha moltes 
demandes del col·lectiu i que aquest Parlament ha aprovat moltes vegades que enca-
ra estan sobre la taula. Per tant, primer de tot, les demandes. El suport al col·lectiu, 
total; el suport a les demandes de millora de les condicions laborals, de protecció, 
de recursos per poder fer la seva feina, evidentment, tot el suport. 

Però hi ha un altre element totalment barrejat en aquesta proposta de resolució 
que és un error, que és barrejar tot el tema de la caça, com es deia. O sigui, resulta... 
Som república, som collonuts, però no tenim una llei de caça. No tenim una llei de 
caça. Només hi ha dos comunitats autònomes a l’Estat que no tinguin llei de caça. 
Entenc de l’enorme dificultat de trobar, de definir el model, com deia també la dipu-
tada de Junts, definir el model de caça, també, que no és fàcil. I estic segur, bé, es-
tic convençut que no ens posarem d’acord a definir quin ha de ser el model de caça, 
perquè molta gent està en contra de la caça. 

Ara, nosaltres diem: «Escolti, els caçadors han dit que no caçaran més, perquè 
estan molt enfadats», per diferents circumstàncies, que ara no venen al cas, però és 
que tenim un problema. No només que no hem definit el model de caça, sinó que 
a més a més imposem una sèrie de sancions, o imposem una sèrie de restriccions, 
cada dia més, que fan més difícil l’activitat de la caça. I una cosa és la lluita contra el 
furtivisme, totalment d’acord, tot el pes de la llei contra el furtivisme o contra aque-
lles persones que actuïn al marge de la llei, i una altra cosa és l’activitat de la caça, 
que el que necessitem precisament és un model de caça del segle xxi, conjuntament 
amb la Federació Catalana de Caça i tots els caçadors i caçadores. Intentar veure 
aviam com ho fem, perquè tenim un greu problema de gestió de la fauna salvatge  
i de control cinegètic. 

I, escolta, arribarà un moment que l’Administració pública haurà de pagar diners 
als caçadors perquè surtin a caçar quan hi ha una emergència cinegètica, a part del 
problema de transmissió de malalties, a part del problema de destrosses als cultius i 
a part dels problemes amb els grans accidents de trànsit, també, que ocasiona el fet 
que hi hagi determinades espècies descontrolades. Per tant, això m’ho va ensenyar 
un gran ambientalista, em va dir: «Escolti, el bosc s’ha de gestionar i la biodiversitat 
també s’ha de gestionar», i per tant jo m’he quedat ja en aquesta fase de dir: «Home, 
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evidentment, que vinguin els experts, que diguin com s’han de fer, però dintre d’a-
quest model de gestió de la caça evidentment els caçadors hi han de ser.» 

I barrejar i votar aquí una part dels punts que són de suport al Cos d’Agents 
Rurals amb una altra part dels punts que té a veure amb aquest model de gestió de 
caça, que directament sembla que estiguem dient que el problema és la caça, doncs, 
nosaltres no hi estem d’acord, no hi estem d’acord. Cal que ens asseguem, cal que 
definim el model de caça, cal que ho fem conjuntament amb totes les entitats i per-
sones que treballen al territori i treballen amb la caça o amb la biodiversitat, i anem 
a veure aviam com ho fem.

Jo no sé si ens posarem d’acord o això ens partirà per la meitat, eh?, però en tot 
cas, creiem que aquesta proposta de resolució té un biaix en contra de l’activitat de la 
caça. I, per tant, hem de dir: «Escolti, anem a veure això, quins recursos donem als 
agents rurals perquè vulguin fer la seva feina amb seguretat, anem a veure com llui-
tem contra el furtivisme, anem a veure com donem més garanties, però no anem a  
criminalitzar la caça com de per se.» 

Per tant..., que això serien bàsicament els punts 4 5 i 6, que són als que nosaltres 
no hi donarem suport fins que no es faci una reflexió sobre què n’hem de fer de la 
caça i sobretot, també, entenc que ara la Federació Catalana de Caça està parlant amb  
el Departament d’Agricultura per veure com es troba una solució de consens amb la 
polèmica que hi ha hagut les darreres setmanes. Esperem que es trobi i esperem que 
també a nivell parlamentari es trobi també un espai de diàleg i d’acord per definir 
quina caça volem per al segle xxi.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per a seguir el torn d’intervenció, pel Subgrup Parlamen-
tari de la CUP, té la paraula la diputada Natàlia Sànchez. Endavant.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, els haig de confessar que m’ha sorprès la vehemència sobre la qüestió del 
barrejar el que planteja i el debat que posa sobre la taula aquesta proposta de reso-
lució, amb la caça, perquè certament hi té a veure. El decret d’armes que ha tingut 
com a conseqüència armar el Cos d’Agents Rurals neix d’intentar posar un pedaç a 
uns lamentables fets, que són els fets d’Aspa, que ja s’hi ha fet menció. Són uns fets 
que no tenen lloc en qualsevol lloc, són uns fets que tenen lloc en una àrea privada 
de caça i amb un homicida que no tenia llicència, que se li havia retirat. Per tant, 
no vull accentuar la tensió amb relació a aquesta qüestió, però és evident que hi té a 
veure, és evident que hi té a veure, el fet de no tenir una llei pròpia de caça, amb la 
qüestió que estem abordant, és imprescindible. 

Una altra qüestió que volíem manifestar amb relació a aquesta proposta de reso-
lució i amb relació als posicionaments de la resta de grups és que crec que m’agrada-
ria llançar un missatge, que és que no tots els agents rurals ni han exigit ser armats, 
ni hi estan d’acord. De fet, la secció sindical de la IAC-CATAC està totalment en 
contra de com s’ha arribat a la situació d’armar el Cos d’Agents Rurals, sota el pre-
text de que les armes generen major seguretat, cosa que des d’una perspectiva ètica 
i des d’una perspectiva pacifista és totalment falsa, aquesta premissa. 

Nosaltres, en aquest sentit, no hi estem d’acord i també volem llançar i donar el 
nostre suport a tots els treballadors i treballadores, a tots els agents rurals que es 
troben en una situació de vulneració de drets. Quan van accedir com a funcionaris 
al CAR no hi havia cap previsió d’haver de desenvolupar funcions quotidianes amb 
l’ús d’armes. Així mateix, aquest mateix decret..., i és lo que trobem a faltar en la 
proposta de resolució, però assumim que no hi hem fet esmenes i, per tant, evident-
ment donarem suport a tots els punts, que és que hi ha treballadors, funcionaris pú-
blics, que van accedir a un lloc de treball al qual s’ha modificat la forma de fer-ho 
i que aquelles persones que no passin les proves que s’estan duent a terme passaran 



DSPC-C 517
30 de juny de 2020

Sessió 15 de la CARPA  32

a segona activitat. Per tant, hi ha un problema greu i no hi ha un consens amb rela-
ció a això. 

I la resta de grups han parlat, crec que pel broc gros, com si hi hagués un gran 
consens sobre la qüestió d’armar el cos. Per tant, entenem que els plantejaments d’al-
ternatives sobre les necessitats que té el Cos d’Agents Rurals que presenta el grup 
dels comuns són interessants i per tant hi donarem suport, però tenim aquesta mi-
rada de preocupació sobre aquesta qüestió, una preocupació ètica, una preocupació 
pel que fa als drets laborals dels agents rurals i una preocupació sobre intentar fer 
veure que no hi ha una relació entre la necessitat de tenir una llei pròpia de caça i els  
fets que deriven de..., o les conseqüències dels fets d’Aspa del gener del 2017. 

I acabo, ara sí. També ens hauríem de preguntar en molts dels debats que hem 
tingut darrerament aquí, al Parlament, per exemple amb relació a l’Agència de la 
Natura de Catalunya, per què després de tants anys, quan aquí hi ha una majoria de  
grups que haguessin pogut, havent governat la Generalitat, desenvolupar una llei  
de caça pròpia, preguntar-nos per què no s’ha fet. 

El president

Gràcies, diputada. Si em permet el diputat proposant fer un resum de com que-
daria el sistema i passar-li la paraula, si vol fer l’acceptació. Pel que hem entès, dels 
vuit punts presentats es retiren el punt número 1 i el punt número 7, s’accepta l’es-
mena sobre el punt número 2 i la transacció sobre el punt número 5. I la resta de 
grups han demanat votació separada del punt 8, 2 i 3, i, per tant, entendríem que es 
podrien votar conjuntament el 4, el 5, 6 i 7. Diputat Parés? (Veus de fons.) El 7 no, 
que està retirat. Perdó, sí, sí: 4, 5, 6. Si un cas, un moment, passem al diputat propo-
sant i si hi ha alguna consideració en les votacions, ho fem, d’acord? (Pausa.) Marc.

Marc Parés Franzi

Sí; és correcte. Re, simplement per agrair als grups que han presentat esmenes, 
doncs, la bona predisposició per transaccionar-les i per debatre-les; posar de mani-
fest que el Cos d’Agents Rurals realitza una gran varietat de tasques i funcions, mol-
tes de les quals no tenen associat un nivell de risc, i algunes sí; i les que sí que tenen 
associat un nivell alt de risc, em sembla que és obvi i no acabo d’entendre com no ho 
podem veure, que algunes d’elles són les que tenen a veure amb la caça, i si consi-
derem que la caça no és una activitat de risc, doncs, jo ja no sé de què estem parlant. 

Aquesta era una moció sobre seguretat passiva, i per tant entenem que tenia sen-
tit incorporar aquests punts i, en canvi, no tenia sentit segurament incorporar moltes 
altres qüestions que el nostre grup ha defensat en nombroses ocasions, també en mo-
cions aprovades en aquesta legislatura per aquest Parlament sobre el Cos d’Agents 
Rurals, sobre les seves necessitats de millora i també sobre la necessitat que s’apro-
vés un pla estratègic del Cos d’Agents Rurals, que ha estat aprovat i que entenem 
que s’està implementant. 

Per tant, ple compromís del nostre grup amb aquestes reivindicacions, però la 
moció anava específicament de seguretat passiva.

Res més. Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Senyor Domínguez, em demana la paraula?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, per aclarir que... No sé si ho he entès bé, però s’ha demanat votació separada 
dels punts 2, 3 i 8, però no es poden votar juntament.

El president

No, no, no. Quan dic separada, es voten per separat el punt 2, el punt 3 i el punt 8  
i després hem dit que es pot votar conjuntament, en bloc, els punts 4, 5 i 6. Diputat 
Ordeig? (Veus de fons.) No? Diputada Gallardo?
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Imma Gallardo Barceló

Sí, disculpi, president. Havia entès que era 2, 3, que era una petició, 4, 5 i 6, que 
per tant era el que quedava. I nosaltres demanàvem votació separada del punt 8.

El president

Sí. Ho torno a dir. Es votaran separadament, votacions individuals, el punt 8, el 
punt 2 i el punt 3, i, conjuntament, els punts 4, 5 i 6. D’acord? (Pausa.)

Bé, doncs, començaríem per la votació individual del punt número 2, així anem 
per ordre. Anem per ordre. El punt 2. 

Vots a favor del punt 2?
Per unanimitat dels membres presents.
El punt número 3. 
Vots a favor?
També per unanimitat dels presents.
Ara faríem la votació separada del punt número 8. 
Vots a favor del punt número 8?
Del Grup Socialistes, el Grup de la CUP, el Grup de Catalunya en Comú Podem, 

que sumen 4.
Vots en contra del punt número 8?
Del Grup Republicà i Grup de Junts per Catalunya, que sumen 10.
I abstencions?
Del Grup de Ciutadans, que sumen 6.
Per tant, quedaria rebutjat el punt número 8.
I passaríem a votar en bloc els punts 4, 5 i 6. 
Vots a favor d’aquests punts?
El Grup Republicà, el Grup de Junts per Catalunya, el Grup de Catalunya en 

Comú Podem i el Grup de la CUP, que sumen 12.
Vots en contra?
De cap grup.
I abstencions?
El Grup de Ciutadans i el Grup Socialistes, que sumen 8. D’acord? (Pausa.)
Per tant, quedaria aprovat.

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12

Molt bé, passaríem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt nú-
mero 7, que és Proposta de resolució sobre el suport al sector carni, que presenta el 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per a defensar aquesta proposta 
de resolució té la paraula el diputat Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies. Aquesta proposta de resolució de suport al sector carni té tres punts 
d’acord. Molt ràpidament, ara estava mirant un document que va publicar el De-
partament d’Agricultura el 2010, està penjat encara a la web del departament, que 
deia..., que m’ha agradat molt, perquè deia «Embotits de Catalunya» I deia, co-
mençava dient, que Catalunya era terra d’embotits i feia una mica d’història sobre 
l’origen dels embotits, que deia que els lligava a l’origen de la humanitat, és a dir, 
la humanitat, des dels seus orígens, ha utilitzat la carn, ha elaborat de diferents ma-
neres la carn per tal de poder-la conservar millor i, per tant, té una gran trajectòria. 
I dintre d’aquesta humanitat, a Catalunya evidentment hi ha hagut una tradició més 
que centenària; de fet, si mirem les empreses que són elaboradores d’embotits, mol-
tes són del 1800 i escaig. Per tant, tenen una gran trajectòria i un impacte econòmic 
molt i molt important.
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Per fer-nos-en una idea: nosaltres sempre diem que el sector agroalimentari és 
important, però el 30 per cent del sector agroalimentari depèn del sector carni, per 
tant, aquest és molt important. La proposta que nosaltres portem avui aquí no és del 
sector carni en general, sinó que el que portem és una proposta per tal d’aconseguir 
el suport de l’Administració de la Generalitat amb els problemes que estan tenint 
molts productors, elaboradors del sector carni, que s’han vist agreujats per l’augment 
del preu del porcí. Com tots sabeu, arrel de la pesta porcina africana ha augmentat, 
ha fet que augmentessin molt les exportacions, que augmentessin molt les vendes 
–i això és un element que podria ser positiu, sempre que siguem capaços de dimen-
sionar-nos correctament–, però també ha portat un augment del preu de la carn de 
porc del 35 per cent.

Això, què passa? Fa que el que és productor de porcí pot estar relativament con-
tent, però els que fan servir el producte, la carn de porc, per, entre d’altres coses, per 
exemple per fer embotits, doncs tenen un problema de viabilitat molt i molt impor-
tant, fins al punt de que ja hi ha algunes empreses centenàries que estan a punt de 
plegar la seva activitat, de no ser viables i, per tant, de desaparèixer. 

A més a més, un altre element. Jo crec que, a diferència d’altres sectors alimen-
taris, veiem com els productors d’embotits són empreses molt familiars i molt dis-
tribuïdes al territori. Per tant, curiosament és un sector que s’ha mantingut bastant 
en mans familiars, mentre d’altres directament ja estan en mans de multinacionals. 
Per tant, creiem que és un sector estratègic per a Catalunya, és un sector estratè-
gic per garantir una alimentació de qualitat també, cosa que també n’hauríem de  
fer pedagogia i algunes campanyes de comunicació per a explicar que Catalunya, 
que és un territori, és el segon lloc on hi ha una esperança de vida, al conjunt de 
l’Estat i és el segon país del món on hi ha més esperança de vida i en previsió que 
siguem els primers, és entre d’altres coses per la dieta mediterrània i és entre altres 
coses perquè aquesta dieta mediterrània també conté aliments variats, saludables, 
de qualitat, com també ho és la carn. Una altra cosa és que cal consumir-lo en la 
seva justa mesura. Però també cal explicar-ho. 

Per tant, dit tot això, nosaltres... Ah, i un últim element: moltes empreses que 
elaboren embotits tenen indicacions geogràfiques protegides i, per tant, segells de 
qualitat i exporten els seus productes arreu del món. Per tant, agrair una vegada més 
també les esmenes dels grups que donen suport al Govern, acceptem les dos esme-
nes primeres i fem una transacció de la tercera. Una transacció bàsicament per dir 
que, escolta, que fem una campanya, demanem que es faci una campanya institucio-
nal de suport per a explicar què és la dieta mediterrània. 

Per posar un exemple. Perdona, eh? És que ho he de dir perquè si no... L’alcal-
dessa de la ciutat més important de Catalunya va dir que s’hauria d’intentar que no es 
consumís carn a les escoles. Dic, home, s’haurà d’intentar que els infants coneguin 
quins productes, la qualitat alimentària i nutricional dels productes alimentaris i do-
nar a conèixer la dieta mediterrània i quins són aquests elements, però no cridar a  
que la gent, des de l’Administració pública, que la gent sigui vegetariana, perquè 
això directament és respectable com a opció personal, però no és el millor per a una 
alimentació saludable. A part de l’impacte econòmic i territorial que això té. Per 
tant, creiem que també cal fer campanyes per explicar quins són els beneficis de la 
dieta mediterrània i quins aliments la integren. 

Al punt 1, nosaltres el que demanem és de fer un pla estratègic amb accions con-
cretes dirigides a aquests petits elaboradors de productes carnis, acceptant l’esmena 
que fan els companys que donen suport al Govern. 

Al punt 2, garantir que aquest pla estratègic tingui en compte una sèrie d’aspec-
tes com impulsar un espai sectorial de coordinació, consensuar accions als diferents 
agents de la cadena alimentària, com diem sempre, apostar per l’excel·lència i el va-
lor afegit, definir accions d’ajuda a l’exportació a través de plataformes conjuntes, 
impulsar mesures de suport financer i empresarial i altres tipus d’ajudes per tal de 
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superar la situació actual –obro parèntesi, agreujada per la Covid– i, per últim, al 
tercer punt, que és on hem fet la transacció, nosaltres dèiem «fer una campanya de 
comunicació de la dieta mediterrània»; fem una transacció, perquè estava molt bé 
l’esmena que presentaven Junts i Esquerra, però a nosaltres ens faltava que diguessin 
que dintre de la dieta mediterrània també hi havia el consum de carn, eh? I, per tant, 
acceptat aquest incís, doncs, hem signat aquesta transacció, que crec que hem passat 
a tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs, per a defensar aquestes esmenes presentades i 
també aquesta transacció, pel Grup Parlamentari Republicà té la paraula el diputat 
Francesc Viaplana. Endavant.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. També començar agraint la predisposició del diputat 
Ordeig per haver acceptat les esmenes i haver aconseguit arribar a l’acord per a la 
transacció del punt 3. Re, breument, però, per justificar una mica les esmenes que 
hem presentat en el primer punt. Doncs, tenint en compte que ja s’estan impulsant 
la concreció de dos plans estratègics que incumbeixen també el sector carni, des del 
nostre grup considerem més adequat fer ús d’aquests marcs existents i participats 
per diversos agents del sector per encabir-hi les accions concretes de suport a les 
petites empreses del sector porcí.

Per una banda, s’està impulsant el Pla estratègic d’alimentació 2020-2025. S’han 
creat quatre grups de treball, de la Comissió de la Cadena Agroalimentària, de la 
Competitivitat i Internacionalització, de Gastronomia i Territori i Comissió de Mal-
baratament i Sostenibilitat, els quals ja treballen des del setembre de l’any passat. 

Per altra banda, Prodeca, empresa pública adscrita al DARPA, ha presentat al 
sector carni el Pla estratègic per a l’impuls de la comercialització i internacionalit-
zació dels productes agroalimentaris catalans, el qual inclou un apartat específic  
i destacat per als elaborats carnis.

Pel que fa al punt 2, l’esmena va en el mateix sentit, en aquest cas, i, com ja hem 
argumentat en el punt anterior, considerem més útil i oportú aprofitar els marcs es-
tratègics existents, tots dos en fase de concreció participativa per a incorporar les 
finalitats que s’hi exposen. 

I, finalment, per al punt 3 crec que és necessari mencionar que ja s’han realitzat i 
es segueixen realitzant campanyes posant en valor la dieta mediterrània i el consum 
d’aliments saludables associats a la dieta i, en aquest sentit, i entre d’altres, es poden 
destacar els següents projectes i campanyes de foment de l’alimentació saludable: 
«Ara toca productes catalans», o el Pla de consum de llet a les escoles, o el Pla de 
consum de fruita a les escoles, la campanya de promoció de fruita catalana «Frui-
ta de Catalunya, la teva fruita» i finalment també, a través de les xarxes socials del 
Departament d’Agricultura, s’han realitzat, s’estan fent o es portaran a terme cam-
panyes de foment de la carn de cavall, de conill o senglar, entre d’altres.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. Per a defensar les esmenes i la transacció té la paraula la dipu-
tada, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Imma Gallardo. 
Endavant, Imma.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Doncs, des del Grup de Junts per Catalunya votarem a favor de  
tots els punts de la proposta de resolució. Agrair al grup proposant que es pugui 
debatre sobre aquest tema i que s’hagin acceptat tant les esmenes que s’havien pre-
sentat conjuntament amb el Grup Republicà com la transacció a la que finalment 
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s’ha arribat. Coincidim en què cal incloure tant en el marc de l’elaboració del Pla 
estratègic de l’alimentació com del Pla estratègic per a l’impuls de la comercialitza-
ció i internacionalització dels productes agroalimentaris catalans una anàlisi de la 
situació actual, amb accions concretes dirigides a les petites empreses elaboradores 
de productes carnis, tenint en compte l’impacte que ha tingut l’augment de preu del 
porcí en la seva viabilitat.

Pel que fa al punt 2, també el compartim. Només destacar que Acció, del De-
partament d’Empresa i Coneixement, i Prodeca, des del mateix DARPA, ja impul-
sen accions d’internacionalització per a aquestes empreses. L’any 2018 i 2019 van 
organitzar el Fine Food Forum, on van participar una trentena d’empreses del sec-
tor d’alimentació gurmet, entre elles elaborats carnis, i es van portar importadors 
i compradors de diversos països. I des d’aquí, tornar a dir que és molt important  
i necessària la col·laboració entre departaments. 

Referent al punt 3, des de Junts per Catalunya compartim que cal posar més 
en valor la dieta mediterrània i que la carn de qualitat n’ha de continuar formant 
part. El que cal és vetllar justament pel control de qualitat d’aquests productes. Per 
tant, completament d’acord amb el redactat final del punt, que el vull llegir, que és: 
«Seguir elaborant, d’acord amb el Consell Català de l’Alimentació, campanyes de 
comunicació per posar en valor la dieta mediterrània a través d’una alimentació va-
riada, saludable i equilibrada, on el consum de carn i la ponderació entre els dife-
rents tipus d’aliments que cal ingerir garanteixin una salut adequada a les persones, 
en funció dels diferents grups d’edat i també sensibilitzar sobre la importància his-
tòrica, econòmica i territorial d’aquesta dieta.»

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputada. Ara, per a fixar posició sobre aquest punt, té la paraula, pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Francisco Javier Domínguez. Endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gracias, president. Quiero empezar recordando el título de esta propuesta, que es 
«de suport al sector carni». Ho tornaré a recordar, al final.

Realmente, estaba preocupado viendo las enmiendas de esta propuesta, ya que el  
texto original hablaba de un plan estratégico para empresas de productos carnis.  
El segon punt parlava del sector d’elaboradors de productes carnis. El tercer parlava 
de campanyes de comunicació per posar en valor la dieta mediterrània, on la carn té 
el seu lloc. I en les esmenes i transaccions, doncs, en el primer punt s’elimina «pro-
ductes carnis» i es transforma en «productes agroalimentaris catalans». Al segon 
punt s’elimina «elaboradors carnis» i se substitueix per «sector». Ja van dos punts 
que hi desapareix la paraula «carn» o «carni» o una cosa semblant. 

I en el tercer punt sort que s’ha mantingut «consum de carn», dins de lo que és la 
dieta mediterrània i dins d’un context d’alimentació variada, saludable i equilibrada, 
que és el que no solem últimament veure, associar consum de carn amb alimentació 
variada, saludable i equilibrada. 

Com comentava abans en una intervenció anterior, proposant, des d’alguna ins-
titució es fomenta el no consum de carn, que això no és ni dieta mediterrània, ni 
dieta variada, ni dieta saludable; és una opció personal, que no cal posar-la com a 
exemple de dieta saludable. 

Y explico lo de que estaba preocupado por esta corriente en contra de la carne. 
No solamente es que no se potencia el consumo de carne sino que se asocia a una 
mala dieta. Y no solo tenemos que apoyar este tipo de campañas que expliquen los 
valores nutritivos y organolépticos de la carne y sus productos derivados, sino que 
también tenemos que evitar i no colaborar en campañas que eliminen la carne del 
concepto de dieta o consumo saludable sin referirse a este producto; o sea, no se 
nombra en muchas de las dietas saludables. Por ejemplo, cuando se habla de salud, 
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de productos frescos, asociamos «producto fresco» a fruta, verdura, productos lác-
teos y como mucho, pescado, pero nadie asocia, o poca gente asocia «productos 
frescos saludables» a un filete. Y eso creo que es un error que estamos cometiendo 
muy grande. 

Otra cosa es el abuso o el desequilibrio proporcional de la alimentación. Solemos 
asociar alimentación no saludable a productos elaborados, comida rápida y carne. 
Creo que nos estamos equivocando, que no es de justicia este trato, y a pesar de que 
vamos a dar apoyo a esta propuesta, porque finalmente parece que se ha corregido 
un poquito la tendencia de las enmiendas, quiero advertir que casi, casi que hubié-
ramos tenido que cambiar el título de esta proposición, porque habrían desaparecido 
totalmente del texto los productos cárnicos. 

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per a fixar posició pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, nosaltres compartim una part d’aquesta proposta i no en 
compartim una altra. Pel que fa a l’anàlisi de la situació del sector del sector carni 
–o d’altres sectors, eh?–, jo crec que és hora que fem una aposta per definir també 
quin model de sector primari volem i cap a on hem d’anar, o si volem continuar les 
tendències que ja tenim, perquè ens situem, quan abans, o després, parlarem de la 
fruita de la fruita dolça i, clar, resulta que hem de finançar plans d’arrancades perquè 
tenim una sobreproducció de préssec, no? I el problema ve de quan es va tallar l’ex-
portació de préssec pel veto rus. Doncs, clar, en el sector porcí, és que el dia que la 
Xina ens deixi de comprar porc no sé què en farem de tants porcs, aquí, a Catalunya. 
I, per tant, potser estratègicament el que estaria bé també és una major diversificació 
del sector, perquè, clar, tenim més ports que persones, especialment en algunes en 
algunes comarques, i això no és en contra del sector porcí, sinó que és a favor d’un 
model agrícola i ramader, en aquest cas, per al conjunt del país. 

Efectivament, cal recolzar les empreses, petites empreses familiars de les quals 
ens parlaven, elaboradores de productes derivats de la carn. Però és que, clar, no 
només tenim petites empreses; de fet, en algunes comarques on el porcí és molt im-
portant tenim grans empreses que no pel fet de portar el cognom d’una família són 
empreses familiars, sinó que són grans empreses que produeixen en massa i que a 
més a més estan adquirint la propietat de moltes finques amb una lògica agroindus-
trial en aquestes comarques. Per tant, nosaltres creiem que el que cal és diversificar 
i reduir, en alguns territoris, la cabana porcina i, per tant, efectivament cal una pla-
nificació estratègica del sector i per això votarem a favor del punt 1. 

Ens abstindrem en el punt 2, perquè entenem que no recull algunes de les qües-
tions que estàvem dient i tampoc recull models alternatius o quin model es recolza, 
no només des de la perspectiva de la diversificació sinó, per exemple, no parla de la 
importància o d’una aposta per la ramaderia extensiva o per la producció ecològica 
i de proximitat, o per la necessitat de reobrir escorxadors municipals i escorxadors 
de proximitat que han estat tancats i que nosaltres creiem que són molt importants 
per a donar un impuls a aquesta ramaderia extensiva del sector.

I, per últim, votarem a favor del punt del punt tercer, però sense cap voluntat 
d’alliçonar ningú sobre què és el millor i què és el pitjor i, per tant, des del màxim 
respecte a les persones veganes i vegetarianes i jo no m’atreviré a dir-los si la seva 
opció és o no és la millor, sinó en tot cas és la seva opció i per tant la respectem. 

Res més. Moltes gràcies.

El president

Entenc, doncs, que demana votació separada bàsicament del punt número 2, per-
què l’1 i el 3 es podrien votar conjuntament, no? (Veus de fons.) D’acord, gràcies.
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Passaríem, doncs, la paraula al Subgrup Parlamentari de la CUP. Té la paraula la 
diputada Natàlia Sànchez. Endavant.

Natàlia Sànchez Dipp

Sí, nosaltres, de fet, demanarem votació separada del punt 1 i després, el 2 i el 3 
per separat. Per tant, votarem per punts, segurament. I per justificar, nosaltres creiem  
que hi ha una qüestió... És a dir, votarem a favor del punt 1 i en els altres dos punts 
ens abstindrem. Hi ha una qüestió de prioritats. 

Una segona qüestió pel que fa al model. El model carni, que és prioritari o ma-
joritari a Catalunya és un model que des de la perspectiva de la CUP no compar-
tim. A més a més, és un model d’exportació que precisament la crisi de la Covid ha 
convertit en un model fragilíssim. De fet, és un model que no ha suportat el tanca-
ment de fronteres conseqüència de l’estat d’alarma i de la crisi sanitària. Per tant, 
nosaltres entenem que cal reformar i modificar l’estructura d’aquest model d’explo-
tació càrnia i d’exportació. A més a més, nosaltres entenem que quan parlem de que 
un producte és saludable per a la terra també és saludable per a les persones. Per 
tant, també és un model d’explotació, un model agropecuari que no és equilibrat ni 
és respectuós amb el medi ambient en termes generalistes, i estic parlant, evident-
ment, de les conseqüències que tenen els purins sobre el territori, sobre el medi am-
bient i sobre la salut de les persones.

Per tant, nosaltres entenem que no... No hi estem d’acord, en el plantejament 
d’aquesta PR, i per això no donarem suport al cent per cent.

El president

Bé, doncs moltes gràcies. Abans de passar a votació li passem la paraula al pro-
posant de la proposta de resolució, el diputat Òscar Ordeig, per a fixar posició sobre 
les esmenes.

Òscar Ordeig i Molist

Per fixar posicions sobre les esmenes... Perquè em feien algunes preguntes, crec 
que és important clarificar-les. El diputat Domínguez deia: «A les esmenes que hem 
acceptat del Grup Republicà i Junts, ha anat rebaixant l’aportació del sector carni.» 
Jo veig... L’esmena número 1 parla... Jo crec que les esmenes estan molt correctes i jo  
crec que milloren el text substancialment. Per què? Perquè, escolta, si tenim uns 
plans estratègics i unes línies de treball, home, doncs... Tenim una demanda, o una 
necessitat, o una problemàtica; intentem integrar-lo en les estratègies que ja s’estan 
impulsant des del departament. Però aquí ja diu: «El Pla estratègic d’alimentació, 
aquest pla estratègic, que tingui en compte la situació actual i accions concretes di-
rigides a les petites empreses elaboradores de productes carnis». Sí que ho diu, eh?, 
«elaboradores de productes carnis». A l’esmena. 

Llavors, la segona esmena, diu... És on concretem tot lo que volem que tinguin 
en compte. Ells diuen: «Garantir en els marcs estratègics existents que han de mi-
llorar la competitivitat de les empreses del sector»; per tant, ja estàs dient del sector 
anteriorment que has dit. 

I la tercera esmena, què és el que hem hagut de fer? És l’únic que m’havien re-
baixat, que no havien posat el tema del sector carni. És on hem fet la transacció per 
incloure-ho. Per tant, jo crec que als tres punts de les esmenes, el sector carni hi 
surt. Jo crec que no dona marge equívoc. 

I llavors, molt ràpid, president. Dos coses. Escolti, que estiguem d’acord amb 
aquesta proposta de resolució no vol dir que estiguem en contra de la ramaderia ex-
tensiva, ans al contrari. Nosaltres hem defensat sempre, i moltes vegades, la rama-
deria extensiva. Tant de bo. I hem de tenir molts més coneixements...

El president

Però això ja no és fixació de les esmenes. 
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Òscar Ordeig i Molist

Ja, ja, ja; és que sembla que votem en contra d’això... 

El president

La segona. És que si no... Ja t’entenc, eh?

Òscar Ordeig i Molist

...i els poders públics han de garantir una alimentació saludable. Cadascú que 
faci el que vulgui, però des del poder públic, alimentació saludable. 

El president

D’acord, entesos. Ho dic, perquè una cosa és defensar les esmenes i després ja és 
una altra cosa, eh?

Òscar Ordeig i Molist

Sí, però ha sigut molt ràpid, abans, president.

El president

Superràpid, però no és qüestió de temps, és qüestió de la forma en què s’ha de 
fer, en cada moment processal de la proposta de resolució, eh?

Perfecte. Jo, si em permeten, faria la votació separada de cada punt, eh? Punt 1, 
punt 2 i punt 3, i així evitem l’1-3 o el 2-3 i així aniríem directes. 

Per tant, passaríem a votació del punt numero 1, incorporant l’esmena del Grup 
Republicà i del Grup de Junts. 

Vots a favor d’aquesta proposta?
Del Grup Socialistes, Ciutadans... Bé, per unanimitat, tothom, dels membres pre-

sents, que són 20 perquè el Grup Popular no hi és.
Passem, doncs al punt número 2. 
Vots a favor d’aquesta proposta?
És el Grup Republicà, el Grup de Junts, Ciutadans, Socialistes..., 18.
Vots en contra del punt número 2?
No n’hi ha.
Abstencions?
Dos, de la CUP i de Catalunya en Comú Podem.
I passaríem, doncs, al punt número 3. 
Vots a favor del punt número 3?
Tots els grups, menys la CUP. 
Abstencions?
De la CUP, que és 1.
Per tant, 19 a 1, i quedaria també aprovat. 

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la pagesia 
i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons

250-01131/12

Passaríem, doncs, al punt número 8, que és l’última proposta de resolució sobre 
la defensa dels preus justos per a la pagesia i especialment de la fruita dolça i els 
pinyons, que presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a fer la defensa d’a-
quest punt, té la paraula el diputat Javier Rivas, per un temps màxim de set minuts. 
Endavant.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Seré breu. Hemos hecho muchas declaraciones, muchos gol-
pes en el pecho, muchos cilicios en la pierna... Todos estamos de acuerdo que la 
pagesia y que el sector en su conjunto no se está tratando con justicia, pero obras 
son amores y no buenas razones, y a parte de compartir la diagnosis, pues, tendría-
mos que poner un poquito de aguja al hilo y empezar a poner soluciones, soluciones 
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realmente escritas con tóner, negro sobre blanco, con propuestas factibles, viables, 
que hagan de factor de corrección hacia la desviación a la que el mercado nos está 
llevando. No me extenderé nuevamente en las bondades territoriales, económicas, 
históricas, tradicionales, medioambientales y el larguísimo etcétera que supone todo 
nuestro sector primario, y especialmente para la provincia de Lleida, que es un 45 
por ciento de la producción de toda Cataluña, ¿no?

Esta PR es muy sencilla. A raíz de la caída de los precios, no en un sector, por-
que al principio sí que históricamente era de la fruita de pinyol, pero hoy hemos 
visto precisamente de la uva, de las avellanas, hemos visto de todo, es el sector en 
su conjunto, el sector primario, el que está, pues, tratado de una manera totalmente 
injusta. Y para eso estamos aquí, para usar factores de corrección dentro del libre 
mercado, lógicamente. El sector hizo en la provincia de Lleida, pues, una serie de 
propuestas, que recogieron el guante y yo comparto, que las hizo Esquerra y las 
hizo Junts per Cat, y lo llevaron a la Diputación de Lleida y allí se sometió a vota-
ción pues estas mismas propuestas, una, dos, tres, cuatro y cinco: apoyo, ayudas, 
IRPF, seguridad social... Una serie de ayudas que son concretas, que pretendían, es-
toy seguro de que con la mejor intención, pues, dar un respiro, un balón de oxígeno 
a un sector que necesita de nuestra colaboración. 

La PR es muy sencilla, lo único que he hecho es copiar y pegar lo que votamos 
en Lleida. Si era bueno en Lleida supongo que será igual de bueno en Barcelona. En 
Lleida sí que observé que lo que se estaba haciendo era pedir a Madrid, y pedir a 
Madrid, y pedir a Madrid. Yo lo único que he hecho aquí es metamorfosear la PR y  
como somos competentes, donde ponía Madrid, lo he sustituido por Barcelona. 
Y estoy seguro de que los mismos grupos que en Lleida…, las mismas palabras 
aunque con distinto destinatario, estarán a favor de nuestro sector, porque es una 
iniciativa que más les corresponde a ellos que a mí. Me han dicho que han retirado 
la «esmena»... 

Bueno, no lo sé, hemos hablado con algunos compañeros, de esta PR, de la posi-
ción que tenían, y a mí me gustaría que fuéramos todos consecuentes y hagamos en 
Barcelona lo que pedimos a Madrid. No seamos como aquella canción de Amaral, 
¿no?, de «Sin ti no soy nada». No busquemos enemigos, sino busquemos soluciones; 
no pidamos imposibles, sino busquemos cosas que realmente solucionen nuestras 
problemáticas.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Molt bé, tal com ha comentat el diputat Rivas, abans de comen-
çar la comissió se’ns ha comunicat a la presidència i al lletrat la retirada d’aquesta 
esmena. Per tant, no hi haurà torn de defensa d’esmena perquè està retirada i, per 
tant, l’ordre de fixació de posició seria l’habitual de quan no hi ha esmenes, d’acord?. 
Per tant, li passaríem la paraula per a fixar posició al Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, al diputat Òscar Ordeig. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Donarem suport a la proposta. És l’enèsima vegada que par-
lem sobre la fruita i la crisi de preus, és l’enèsima vegada que repetim que el que cal 
és una reflexió global. Per molt que llavors calen estratègies concretes perquè cada 
sector i cada territori té les seves singularitats. Nosaltres també tenim una proposta, 
que ara me la mirava, a veure de quan era, tenim una proposta registrada de princi-
pis d’any, també, sobre la crisi de preus de la fruita i del sector agroalimentari i per 
tant, aquestes són algunes mesures, que hi estem d’acord, però creiem que ha d’anar 
acompanyada d’una visió més global de la problemàtica, que és molt complexa, i 
definir molt una estratègia que, com hem dit moltes vegades una part passa per Eu-
ropa, una altra part passa per demandes al Govern de l’Estat i una altra part passa 
pel pressupost i les competències de la Generalitat. 
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Per tant... Però hauríem de, més d’hora que tard... I llavors, una altra part, evi-
dentment, passa per les taules de treball, per les organitzacions interprofessionals, 
per tal d’intentar que tots els agents de la cadena alimentària, totes les administra-
cions públiques doncs, home, que tots es comprometin a intentar que el sector sigui 
competitiu i que cadascú rebi una part justa del benefici del sector. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar posició pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula el diputat Marc Parés. Endavant.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Sí, simplement per a anunciar que votarem a favor del conjunt 
de la moció amb l’excepció del punt 3, en què ens abstindrem. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En aquest torn no hi ha la diputada de la CUP, ni del Subgrup 
del Partit Popular. Per tant, passaríem la paraula al Grup Republicà, a la seva porta-
veu, la diputada Irene Fornós. Endavant.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Bé, abans de trobar-nos amb la crisi sanitària, rebíem aquí al 
Parlament representants del sector de la fruita dolça, que mos feien arribar les seves 
peticions, sobretot per la crisi que estaven patint i que segueixen patint, perquè és 
una evidència que encara s’està patint molt en lo sector de la fruita. A més a més, 
ara també estan, en estos moments, en una campanya molt, molt complicada, també 
deguda a la situació que estem vivint, provocada per la pandèmia, per la Covid-19, i 
en tot cas, jo crec que esta proposta de resolució..., una mica per situar el nostre po-
sicionament en el sentit del vot, el diputat Rivas comentava que no es tracta només 
d’anar demanant a Madrid. 

Jo, en este cas, faré dos diferenciacions. En este cas sí que voldria ficar damunt 
de la taula que una de les peticions que es va fer per part del sector de la fruita, i que 
mos la van fer a tots els que estem aquí presents, era que ells reclamaven una ajuda 
en lo finançament, una ajuda que es va intentar fer el possible des del Departament 
d’Agricultura per a fer-la possible, a través de l’Institut Català de Finances. També 
crec que és bo que tots coneguem i que sapiguem que, tot i que s’assumia el 85 per 
cent del risc des del Departament d’Agricultura, en data de maig, de sol·licituds pre-
sentades malauradament només n’hi havia vuitanta.

Dit això crec que, a més a més, en la resta de punts, que en alguns votarem que 
no i en altres mos abstindrem, voldria aclarir també lo significat de les nostres abs-
tencions, i és perquè estem d’acord en que lo sector de la fruita realment necessita 
totes les ajudes que poguéssim donar, però crec que també hem de ser conscients 
que hem de fer possible allò que el marc legal mos permet, i el marc legal europeu 
mos limita en alguns tipus d’ajudes, que no són possibles, i crec que no deixar-ho 
clar i fer simplement un brindis al sol tampoc no és bo per al sector, sinó que ju-
guem amb les regles que tenim. 

En tot cas, també voldria fer esment de que sí que hi ha coses que es poden de-
manar al Congrés dels Diputats i, en este sentit, des del Grup Republicà ja fa temps 
que hi treballem, no només, com ha comentat abans la meva companya, la diputa-
da Llop, en demanar esta posada en marxa sobre lo que és la transparència i el que 
hauria de ser el control dins del que és la cadena alimentària, sinó que també vull 
recordar que, gràcies a una transacció que vam fer a través dels nostres diputats a 
Madrid, que es va aprovar per unanimitat dels grups representats a les Corts Gene-
rals, també es va poder aprovar per unanimitat, com he dit, que es fiqués en marxa 
una moció defensant, sobretot, tot lo que és el sector primari.
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També hi ha altres motius que crec que també són importants, que han d’ajudar 
a tirar endavant, sobretot en lo moment que estem vivint, també, de campanya, com 
és esta regularització dels papers que fa tant de temps que els demanem. Potser ara 
pensaran que no té sentit dins d’aquesta moció, però crec que també és un tema bas-
tant important i que porta molts de maldecaps als productors. I en tot cas, res més, 
simplement, doncs, fer esment que sí que hi ha coses que es poden treballar des del 
departament, que el departament està al costat del sector, que mirarem de fer tot el 
possible per a ajudar-los però que malauradament hi ha coses que no estan al nostre 
abast, com és també el tema que vostè demana, de la reducció de l’IRPF.

Catalunya té les competències transferides de manera parcial, però lo que és la  
reducció en l’àmbit empresarial, malauradament, esta competència nosaltres no  
la tenim.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la 
diputada Imma Gallardo. Endavant.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Des de Junts per Catalunya compartim el fons de la propos-
ta de resolució, però no coincidim amb la majoria de propostes que ens presenta el 
grup proposant per abordar la greu problemàtica que afecta el sector de la fruita dol-
ça i de pinyol. Reconec que quan vaig llegir el títol, primer vaig pensar si els pins 
pinyoners i els pinyons també tenien problemes, però entenc que és un error de... 
(Veus de fons.) D’acord.

Votarem favorablement al punt 1 perquè coincidim, tal com diu literalment el 
punt, en que cal donar suport total al sector agrari, el qual és el principal motor de 
l’economia dels nostres pobles i a la vegada de les nostres terres lleidatanes, i així 
ajudar un sector tan desfavorit com el de la fruita dolça a les Terres de Lleida. Ja 
el passat mes de febrer –ho deia la diputada Fornós–, i a proposta de tots els grups 
parlamentaris d’aquesta cambra va comparèixer la Plataforma de la Fruita Dolça en 
aquesta mateixa comissió i vàrem poder escoltar de primera mà la seva problemà-
tica. 

Ens abstindrem, però, al punt 2, en el sentit que compartim que cal que es trobin 
els mecanismes que permetin donar un major suport al sector, tot i haver-hi un marc 
regulador comunitari, però que també som molt conscients de la dificultat que pot 
suposar l’aprovació d’aquest punt.

Votarem en contra del punt 3, donat que la competència final és del MAPA i les 
comunitats autònomes tampoc no poden establir els incentius fiscals per a inver-
sions empresarials ni que suposin la minoració, com aquest cas, de la categoria de 
renda, rendiments de l’activitat econòmica. 

I, finalment, ens abstindrem en els punts 4 i 5. 
Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputada. En no haver-hi esmenes, lògicament, doncs, no es pot donar 
cap torn per a defensar cap posició si accepten o no, perquè... (Javier Rivas Esca-
milla demana per parlar.) No hi ha hagut cap al·lusió, diputat Rivas, ha dit... (Javier  
Rivas Escamilla diu: «Por contradicciones.») Contradicciones... Bé, ha fet... Un mo-
ment. Repassem primer el tema de votació. Aquí, simplement, el que s’ha fet ha si-
gut un comentari sobre el títol de la proposta de resolució, no entenc jo que sigui cap 
al·lusió... Però, en qualsevol cas, per contradiccions li dono la paraula trenta segons, 
però un moment, eh?, si us plau. 

És una proposta que té cinc punts, en tres dels quals s’ha demanat votació sepa-
rada. Per tant, si els sembla bé, farem votació conjunta del punt 1 i 2 i separades del 
punt 3, 4 i 5.
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I ara sí, diputat Rivas per contradiccions, trenta segons... (Algú diu: «Millor tots 
els punts separats.») D’acord, però un moment, un moment. Primer ha demanat un 
grup, que és el Grup de Catalunya en Comú Podem, que el punt número 3 es voti 
separadament. I el Grup Republicà i el Grup de Junts han demanat que els punts 3, 
4 i 5, no? (Veus de fons.) 4 i 5? (Veus de fons.) Ah! 2, 4 i 5? 2, 4... (Veus de fons.) No, 
1 i 3 no, perquè hi ha un punt específic de... 1, 3... D’acord. Doncs, farem 1, 3 sepa-
rats, individuals, i 2, 4 i 5 junts. D’acord? (Pausa.)

D’acord, ara sí. Diputat, per contradiccions, endavant.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. No, només... Más que contradicciones, lamentar lo que he 
escuchado. Dicen que no pueden dar ayudas, ¿pues entonces para qué las pedimos 
en Lleida? Estamos pidiendo imposibles. Dicen que no podemos gestionar el tramo 
del IRPF, pues, no sé cómo es que tenemos el más alto de toda España. Lamentar...

El president

Ja, diputat, però és contradiccions, al·lusions..., per lamentacions, al Reglament 
no hi surt.

Javier Rivas Escamilla

Lamentar que lo que se pide en un sitio, y se pide como estupendo, aquí sea im-
posible. ¿Entonces para qué lo piden, en otro sitio?

El president

D’acord, però entenguem això. Intentem donar la paraula, però que s’atengui al 
Reglament, d’acord? (Pausa.)

Bé, doncs, faríem votació per separat del punt 1. Hi estem d’acord, no? (Pausa.) 
Vinga. 

Vots a favor del punt 1?
Entenc que es pot aprovar per unanimitat dels membres presents, que són 19, 

perquè la CUP i el Partit Popular no hi són presents.
Votaríem també el punt número 3, per separat. Sí, eh? (Pausa.)
Vots a favor?
Del Grup de Ciutadans, el Grup Socialistes... D’acord, que són 8.
Abstencions?
Del Grup de Catalunya en Comú Podem, que és 1.
I en contra?
Del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya, que són 10.
Per tant, quedaria rebutjat el punt 3. 
I després, votaríem conjuntament el 2, 4 i 5. 
Vots a favor d’aquests 2, 4 i 5?
Del Grup de Ciutadans, el Grup Socialistes i del Grup de Catalunya en Comú 

Podem, que són 9.
Abstencions?
Del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya, que són 10. 
Per tant, no hi ha vots en contra; quedaria també aprovada. 
Doncs molt bé, doncs quan són les... (Javier Rivas Escamilla demana per parlar.) 

Perdoni, digui’m...

Javier Rivas Escamilla

Només volia que sortís a l’acta correctament el títol d’aquesta proposta, perquè 
per un error, ves a saber, al final sortirà un títol que no té res a veure i que no m’agra-
daria que sortís una proposta com aquesta amb el nom de «pinyó». Tothom sap que 
la fruita es diu «de pinyol», o «de pepita», en castellà. Però és un error que no 
m’agradaria que es mantingués a l’acta. (Veus de fons.) Sí, n’ha fet esment la Irene,  
i crec que val la pena que, lingüísticament, quedi correcte.
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El president

Bé, jo crec que el que hem de fer és recollir la proposta original, i ja està. I si hi 
ha alguna errada en la proposta original acceptarem que s’esmeni, la part proposant, 
el títol; no és... No passa res. D’acord? (Pausa.)

Doncs sent les 17 hores i 40 minuts, aixecaríem la sessió. I els emplacem per a la 
propera sessió de la Comissió d’Agricultura del proper mes. Moltes gràcies.

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