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Sessió 2 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) s’obre 
a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Marisa Xandri Pujol, acompanyada de la vice-
presidenta, Violant Cervera i Gòdia, i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa 
la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Magda Casamitjana i Aguilà, Carmina 
Castellví i Vallverdú, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Llach i Grande, Carles Prats i Cot, Maria 
Rosell i Medall i Maria Dolors Rovirola i Coromí, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo So-
brino, Francisco Javier Domínguez Serrano i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; 
Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan, pel 
G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret i Aleu, acompanyada del secretari general, David Mascort Subiranas, i del 
director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson Fradera.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els objectius i les 
actuacions del departament (tram. 355-00014/11). Consellera del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sessió informativa.

La presidenta

Bona tarda. Iniciem en aquests moments la primera sessió de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca d’aquesta legislatura amb la compareixença de la consellera, 
la senyora Meritxell Serret, a qui, en primer lloc, doncs, vull donar la benvinguda, de 
la mateixa manera que ho vull fer al secretari general, als directors generals i a tots els 
membres del departament que avui ens acompanyen. També, una salutació a totes les 
entitats, a tots els sindicats agraris que avui estan aquí i que crec que, d’aquesta forma, 
doncs, donen més solemnitat a aquesta sessió. 

Sessió informativa amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  
i Alimentació sobre els objectius i les actuacions del departament

355-00014/11

Bé, d’acord amb el que preveu l’article 170 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, doncs, el procediment serà el següent: durant una hora, màxim, la consellera farà 
l’exposició de quines seran les línies bàsiques, les línies estratègiques d’aquesta onzena 
legislatura; després, hi haurà el torn dels diferents grups parlamentaris, per un temps 
màxim de deu minuts; seguidament hi haurà la resposta de la consellera, i un torn de 
rèplica, posteriorment, dels grups parlamentaris, per un temps màxim de cinc minuts.

Per tant, jo, res més. Li passo la paraula a la consellera. 
Gràcies.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
(Meritxell Serret i Aleu)

Bona tarda. Per mi és un honor gran ser avui aquí i fer aquesta compareixença. 
Honorable presidenta, membres de la Mesa, senyors i senyores diputats, membres de 
l’equip del departament que m’acompanyen, representants del sector que són avui aquí 
presents..., i també saludar la gent que ens està seguint per retransmissió de televisió.

Com he dit, és un gran honor comparèixer en aquesta seu parlamentària i, per pri-
mera vegada, com a consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d’aquest 
nou Govern que entoma una legislatura amb una clara vocació de transició nacional; un 
govern que ha enfilat un camí per a presentar un projecte de país: la construcció de la 
república catalana, i que és un procés que ha començat amb urnes i que som ben cons-
cients que acabarà amb unes urnes, i ho decidirà la ciutadania, com i de quina manera 
el tirem endavant. 
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Avui vinc acompanyada del meu equip, excel·lents professionals i coneixedors del 
sector. Alguns ja els coneixeu, perquè són gent que fa anys que breguen, també, i que 
treballen pel bé del sector agroalimentari a Catalunya.

M’acompanyen, aquí, a la taula, el secretari general, el senyor David Mascort; el di-
rector general de Desenvolupament Rural, el senyor Oriol Anson; asseguts, en el públic, 
hi ha la senyora Teresa Masjuan, directora d’Agricultura i Ramaderia; el senyor  Antoni 
Díaz, director d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; el senyor Sergi 
Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims; la senyora Montserrat Barniol, di-
rectora general de Forests; també ens acompanya el senyor Joan Rabasseda, director 
general de Serveis, i en Jordi Salvador, cap de gabinet; Alba Balcells, cap de relacions 
institucionals; Gemma Pujol, cap de comunicació; Salvador Puig, director de l’Incavi, 
i també veterà en el sector, i el senyor Ramon Sentmartí, no menys veterà i que propo-
sarem com a president de Prodeca. Excusem l’assistència del senyor Monfort, director 
de l’IRTA.

A part dels qui m’acompanyen aquí, també compto –i ho vull posar en relleu– amb 
la col·laboració dels directors de serveis territorials, de tots els equips de l’IRTA, de Fo-
restal Catalana, del Centre de la Propietat Forestal, subdirectors, cossos d’agents rurals, 
i tot l’equip humà, valuós, que treballa al Departament d’Agricultura i a les unitats i en-
titats que en depenen. 

Tots ells i jo mateixa afrontem amb responsabilitat, il·lusió i el màxim respecte l’en-
càrrec que ens ha fet el poble de Catalunya, al servei de la democràcia, al servei del 
país, i hem vingut a fer feina, amb una voluntat de sumar, de parlar, d’intercanviar im-
pressions i sumar parers a favor del desenvolupament del sector agroalimentari, del 
medi rural, medi forestal i marí, d’aquí, de Catalunya. 

Amb aquesta vocació em poso a disposició com a consellera, i també, per extensió, 
tota la conselleria. Podeu comptar amb mi, podeu comptar amb la disponibilitat de tot 
l’equip, i la plena voluntat de col·laboració en aquesta etapa que comencem. Farem tot el 
que calgui per a explicar bé tot el que fem, per a oferir informació –i ser respectuosos– i 
la màxima transparència en tota la gestió. La nostra voluntat és fer les coses al màxim 
de bé i amb la màxima implicació de tothom. 

Engeguem una legislatura que, com he dit, respon a un objectiu de país, però tam-
bé a un objectiu de sector. D’una banda, volem millorar la competitivitat i sostenibilitat 
actual del sector, afavorir la viabilitat i continuïtat d’explotacions, l’economia familiar 
agrària i les empreses agràries, i tots els llocs de treball i famílies que en depenen. En 
general, volem continuar generant riquesa en el territori.

Paral·lelament, hem de posar les bases de com ha de funcionar aquest sector en la fu-
tura república catalana. I ens ha de servir, aquest objectiu, per a desenvolupar al màxim 
les potencialitats desplegant totes les competències que tenim i anant, sempre que pu-
guem, més enllà. Volem acomplir aquests objectius a partir del diàleg i el consens amb 
tots els agents implicats. Hem de crear un país fort –fort i resilient– i aquest sector és 
bàsic. Posarem, sobretot, el focus d’atenció en un model català de sector agroalimentari 
que sigui d’excel·lència i que acabi sent un referent internacional.

A partir d’aquests dos objectius, som conscients que no venim, no?, amb les bosses 
buides, sinó que hi ha un bagatge. Ens comprometen, en aquest sentit, a continuar des-
plegant totes les actuacions que van sorgir del debat monogràfic del 2014 i que, d’alguna 
manera, ja s’han assolit en gran mesura. Hi ha un 64 per cent de mesures realitzades 
–unes noranta– i, d’algunes, d’una cinquantena, ja s’han iniciat, no?, els tràmits i els 
passos per a anar-hi donant resposta. D’això, en volem continuar fent seguiment i, en la 
mesura que puguem, millorar i anar més enllà. A la web del departament hi trobareu 
tota aquesta informació al màxim d’actualitzada; hi està ara..., actualització al juny de 
2015, i ens comprometem, en les properes setmanes, a mirar de posar al dia tota aques-
ta informació i, com he dit, continuar donant resposta a aquells compliments que tenim 
compromesos. 

La compareixença d’avui l’organitzaré en tres grans blocs. D’una banda, una breu 
reflexió sobre el nostre compromís i la nostra visió de país i, sobretot, de sector. I, des-
prés, les estratègies, objectius, accions i aquests posicionaments del departament que 
volem tirar endavant durant aquesta legislatura. I, finalment, una conclusió i aposta glo-
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bal, no?, el que ja he anunciat: aquest model agroalimentari català d’excel·lència que si-
gui referència a nivell internacional.

Tots plegats, tots aquests objectius i totes aquestes intervencions que faré estan 
alineades amb les pròpies prioritats que tenim com a govern, que són: construir un país 
més just, consolidar la recuperació econòmica, fer de Catalunya un país d’alta qualitat 
democràtica i referent en termes de transparència, i culminar un procés nacional amb el 
disseny d’estructures pròpies d’estat. 

Sense més, començo amb matèria. Com he dit, primer faré una reflexió de..., perquè 
des d’aquesta conselleria representem unes activitats que gestionen un medi –un medi 
ampli des de diferents vessants, tant a nivell territorial com a nivell marí–, i que aques-
tes activitats són importants en l’àmbit econòmic, social, mediambiental, territorial, i 
que és un sector, en global, estratègic per al present i el futur de qualsevol país, i, en 
concret per al nostre, cada dia demostren més que ho són.

El nostre sector contribueix a la sobirania alimentària. Oferim aliments de qualitat, 
segurs i sans a la població. Assegurem aquesta accessibilitat a un element bàsic, com 
és l’alimentació, i, a més a més, oferim una capacitat exportadora per a accedir a mer-
cats del món. Gestionem el 73,24 per cent del territori, i en aquest territori hi viu un 10 
per cent de la població catalana, i, això, hem de mirar que no davalli sinó que vagi a 
més, per la cohesió i l’equilibri territorial. I, a més a més, aquest sector representa un 
dels principals clústers agroalimentaris d’Europa. Un clúster que, properament, anuncio 
que tornarà a ficar-se en relleu a la fira Alimentària que, del 25 al 28 d’abril, tindrà lloc 
aquí, a Barcelona; una fira que, a partir de la internacionalització i la innovació, aposta, 
també, per l’oportunitat que ofereix tota la gastronomia i la promoció de la dieta medi-
terrània.

Així, tenim un sector que és transversal per excel·lència, i com a tal, fruit d’aquesta 
mateixa transversalitat, no està exempt de tots els reptes que es dibuixen, tant a esca-
la global com a escala local. El primer, i que cada dia poc o molt en veiem els efectes, 
és el canvi climàtic. Les seves conseqüències encara estan per delimitar, però se’n co-
mencen a notar els efectes en la climatologia, el règim de pluges, les temperatures, que 
afecten la floració i el cicle de les plantes, el benestar dels animals; l’afectació que això 
té de cara a la propagació de malalties i plagues, i la mateixa regeneració de recursos 
pesquers, que està en situació de col·lapse. Aquí, l’agricultura i el canvi climàtic afecten, 
sobretot, dos factors que hi volem posar molt, molt èmfasi en aquesta legislatura, que 
és el sòl; necessitem un sòl de qualitat, un sòl fèrtil, per a continuar produint aliments. 
I necessitem aigua, aigua també en quantitat i qualitat.

Avui ningú discuteix la necessitat de dissenyar estratègies i actuacions que vagin 
adreçades a adaptar-nos al canvi climàtic i, també, en totes les mesures que puguem, 
a mitigar els efectes d’aquest canvi climàtic. De fet, no fa massa dies ho van reconèi-
xer a París en la cimera del canvi climàtic, i allí es va assolir un acord històric, que cal 
que tinguem molt present de cara al nostre model de desenvolupament i per a encarar 
el futur.

Un altre gran repte és la demografia. Aquest segon no és menys important, perquè 
condiciona com evolucionaran la població i els hàbits alimentaris: què es menjarà, com 
es menjarà... Les cultures gastronòmiques que conviuran al nostre país ens ofereixen 
reptes i oportunitats. I el repte de l’evolució de la població a casa nostra i al món ens 
afecta en una doble vessant, perquè, a part de les dinàmiques globals –de moviments 
migratoris o de davallada del creixement natural–, no hem d’oblidar, específicament, el 
procés d’envelliment i despoblament de moltes zones rurals lligat a l’abandonament de 
l’activitat agrària i que, alhora, limita la nostra capacitat d’afrontar les estratègies de fu-
tur exitoses amb relació a l’equilibri territorial del nostre país i la mateixa sostenibilitat 
ambiental.

I tot això plegat ens porta un repte social i territorial: com mantenir aquesta estruc-
tura mínima de població, de serveis i de riquesa, que dóna vitalitat al territori i que fa 
que sigui sostenible el seu desenvolupament també mediambientalment. És important 
mantenir ecosistemes agroforestals i ecosistemes naturals, i alhora ecosistemes socio-
econòmics. Tots aquests són interdependents i ens han d’ajudar a assolir l’objectiu de 
proveïment alimentari i de desenvolupament del territori.
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Tenim un sistema mediambiental i un ecosistema socioeconòmic, que han d’estar 
ben vertebrats, lligats i equilibrats i hem de tirar endavant. Aquest equilibri també ha de 
ser..., aquest equilibri econòmic, ambiental i social, ha de ser també un objectiu d’aquest 
model de sector català d’èxit que volem tirar endavant.

Tots aquests reptes impliquen, també, garantir la igualtat d’oportunitats de les per-
sones –visquin on visquin– i el dret a desenvolupar les seves expectatives personals en 
tots els àmbits. Aquesta ha de ser, també, la base i objectiu principal de les polítiques 
d’aquest departament, des d’un punt de vista social, perquè necessitem afavorir el relleu 
generacional i l’equitat de gènere al sector agrari i a tot el món rural. Sense aquests, no 
hi ha futur. 

En totes aquestes matèries i moltes altres que no he esmentat, de fa temps i anys que 
hi ha molta gent que hi treballa, que hi inverteix hores d’estudi; es fan propostes i es 
fan, fins i tot, proves pilot i projectes en aquest sentit des de múltiples vessants. 

Avui, actualment, ens trobem en un moment que s’està generant un important fons de 
coneixement i d’experiències, i que ens han d’ajudar a abandonar un statu quo en les polí-
tiques i en les institucions i en les estratègies del sector. Hem de fer passes decidides cap 
endavant.

Tot aquest coneixement ens ha de servir de motor per a dinamitzar i esperonar-nos 
a fer més i millor; ens ha de servir per a aportar una perspectiva diferent als problemes 
i als reptes, perquè els entomem d’una manera diferent, i, a partir d’aquí, desencallar 
segons quins temes que fa temps que estan enquistats; generar confiança en la societat, 
perquè necessitem la societat del nostre costat, i evolucionar cap endavant.

Aquesta legislatura vol servir per a continuar amb la tasca d’elevar la considera-
ció social del sector i de les activitats implicades que gestionen el nostre medi per 
a produir aliments i matèries primeres. Hem de treballar respecte a la consideració, 
també, del mateix departament. No sorprendré ningú si dic que, ara com ara, n’hi 
ha molts que no li donen la importància que mereix i que el consideren, a vegades, 
una mera gestoria d’ajuts; això també cal canviar-ho. Cal analitzar com parlem i com 
ens  relacionem amb el sector i amb la societat, i com fem aquesta interlocució i quina 
cultura transmetem en el nostre dia a dia des del departament. Cal donar més pes al de-
partament, perquè és el pes que també li correspon al sector en tots els àmbits, i per a 
fer augmentar la sensació que el Govern i la societat són al costat d’aquells que pro-
dueixen aliments, dels que mantenen les bones condicions del medi rural i marí i que 
produeixen aliments i matèries primeres.

Amb aquest motiu, ens proposem treballar, també, per a millorar molt la imatge i 
el coneixement que la societat té i l’opinió pública té de l’agricultura, la ramaderia, la 
pesca, l’alimentació i els nostres boscos, perquè necessitem la ciutadania conscient del 
valor real del sector.

Treballarem per a aconseguir que, de la mateixa manera que tothom se sent implicat 
quan es parla d’educació o de sanitat, i s’ho sent seu i se sent sensible, se senti també 
identificat davant de l’alimentació i la producció agrària, pesquera o forestal, que s’hi 
sentin implicats en positiu, que siguin conscients de tot allò bo que els aporta per al seu 
benestar i també per a la seva identitat.

El que exposo requereix un gran esforç: elaborar una bona estratègia compartida 
entre l’Administració, el sector i tots els agents que impliquen, amb accions, polítiques, 
accions de comunicació..., i fer-ho en tots els àmbits. Hem de traslladar més enllà del 
sector mateix i del departament mateix la transcendència que tenim, sobretot quan vo-
lem afrontar un projecte de país tan ambiciós com el que plantegem. Tenim al davant 
un sector que afecta de manera molt transversal i molt essencial la vida dels ciutadans, 
i per això ha de tenir una transcendència igual d’important en el procés constituent que 
es vol engegar i que ha d’implicar tota la ciutadania.

En aquest sentit, hem de ser molt exigents amb nosaltres mateixos i amb la feina que 
fem, tant dins com fora d’aquesta mateixa comissió parlamentària; dins i fora del depar-
tament, i, també, per part dels mateixos agents del sector. Hem de ser tots coresponsa-
bles: sector, ciutadania i país, i hem de posar en valor la professionalitat i el bagatge que 
tenim, que és molt; no hem arribat fins a on hem arribat per casualitat. I, a partir d’aquí, 
hem d’enfocar aquest canvi, a mitjà-llarg termini, que, sens dubte, és de caràcter global, 
però que també ens afecta a nivell sectorial i local.
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En aquest sentit, tots som conscients, i aquests dies aflora en els mitjans de comuni-
cació, que el sector està patint, i, en aquest sentit, des del departament no el volem aban-
donar. Aquest darrer any, aquests darrers dies, com dic, s’estan fent palesos, sobretot, 
els efectes d’una crisi de preus, que estan afectant diferents produccions, i que està in-
cidint, sobretot, en la part més feble de la cadena, que és la producció, i que es dóna per 
diferents motius, i, de fet, en segons quins àmbits és més severa que en d’altres.

D’una manera... Avui, per exemple, es manifestaven per la crisi de la llet; la retirada 
i el desmantellament del sistema de quotes no s’ha acompanyat d’unes mesures per a fer 
front a una transició i una adaptació adequada al mercat, i ara mateix els preus remune-
radors dels ramaders són molt baixos i s’està ficant en entredit la continuïtat de moltes 
explotacions. I, com he dit abans, necessitem un territori viu, amb explotacions arrela-
des al territori, i les del lleter ho acostumen a ser, no es deslocalitza tan fàcilment.

També ens ha afectat els preus l’impacte del vet rus. Una vegada més, hem pagat la 
factura d’una crisi geopolítica que ha provocat que determinades produccions es trobin 
en excés als mercats i ens afecti a la baixada dels preus dels productes que des d’aquí 
exportem de fa temps.

També tenim desequilibris entre agents de la cadena: problemes de rendibilitat; 
competitivitat en subsectors, sobretot ramaders, com el de la cunicultura, que també 
està passant per uns moments molt complicats, i amb el qual farem taula sectorial el 
proper 11 de març; el d’oví i cabrum; el porcí també està patint problemes de sobrepro-
ducció al mercat. I, en definitiva, també, problemes molt lligats a les pròpies condicions 
meteorològiques, que agreugen crisis sanitàries, plagues..., com aquests dies també es-
tem veient amb l’expansió de la llengua blava o la mateixa processionària als nostres 
boscos.

Tots aquests temes els hem d’entomar, ja sigui per la mateixa necessitat que ens 
planteja el sector com per responsabilitat. I el departament ho vol fer tal com creiem 
que li pertoca a una administració: a través de la interlocució amb el sector, i també exi-
gint la coresponsabilitat al mateix sector. Hem d’anar plegats; podem aplicar i plantejar 
mesures, però les hem de fer conjuntament.

Molts d’aquests reptes necessiten una doble resposta: accions concretes per a mirar 
com ho resolem i que ningú se’ns quedi pel camí, i, alhora, marcs generals i estratègics 
per a anar introduint canvis estructurals i que siguin una bona base per al sistema agro-
alimentari.

Avui ningú pot dir que no fan falta canvis, perquè molts d’aquests canvis, molts 
d’aquests problemes són sistèmics o crònics, però com que els sistemes depenen de les 
persones i les persones tenim capacitat per a canviar, hem de fer tot el possible per 
 superar-los. L’objectiu final sabem quin és: volem preus dignes, innovació...; el camí, 
com arribar-hi, ho hem de fer consensuant-ho i parlant-ho entre tots els agents afectats.

Com tots sabeu, iniciem un procés, en aquesta legislatura, que neix de l’encàrrec 
ciutadà que vam guanyar el 27 de setembre, que es va concretar amb una aprovació 
d’una declaració el 9 de novembre; un mandat democràtic que vol acabar donant a Cata-
lunya les eines d’un país propi. Això ofereix al sector agroalimentari català l’oportunitat 
de dissenyar els marcs en què s’ha de moure el departament i la política agrària, rama-
dera, pesquera, alimentària i forestal els pròxims anys, i, com he dit, tenim competèn-
cies per a desenvolupar-los al màxim. És en aquesta estratègia de configuració de nou 
país on podrem marcar el potencial del model català.

Tenim aquest avantatge, que tenim competències exclusives, i això ens dóna marge 
per a treballar i per a assolir grans consensos, perquè el disseny d’aquest nou marc el 
volem fer amb el sector i amb tots els diputats presents avui aquí. Tots plegats  construïm 
un futur, i a l’hora de dissenyar aquest futur hem de dissenyar i potenciar un model ca-
talà que ens faci tenir un sector primari fort i resilient, tant des del punt de vista am-
biental, socioeconòmic com territorial; dinàmic i equilibrat; amb capacitat d’adaptació 
a les demandes que ens genera el segle XXI, i que ha de ser la base, també, de la capa-
citat d’adaptació i de resiliència del país, per a la gestió del territori i per a la sobirania 
alimentària.

Tenim clars els reptes, els punts dèbils, les dinàmiques que ens ajudaran a ser resi-
lients. Aquesta proposta no parteix de zero, però, a través de la concertació i de les no-
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ves línies que anem dibuixant, l’hem d’anar enriquint. Volem construir un marc que ens 
aporti seguretat i confiança en benefici de tota la ciutadania.

Feta aquesta primera introducció més ideològica o conceptual del marc en el qual 
ens mourem en aquest departament, vull dibuixar ara una mica quins seran els eixos 
que bastiran l’acció política del departament i que aniran sobre tres grans aspectes: la 
sostenibilitat econòmica, social i territorial i ambiental; la competitivitat, i el ple desple-
gament de les competències i el disseny de les noves eines.

D’una banda, per a garantir la sostenibilitat de les activitats que impacten en els nos-
tres ecosistemes, hem de treballar des d’una visió integral a mitjà i llarg termini; hem 
de generar un model català amb un enfocament modern i que ha d’incorporar aquest 
criteri de sostenibilitat en un sentit ampli i que treballi pel benestar de la població; hem 
d’assegurar l’activitat professional agroforestal i pesquera de futur, impulsant polítiques 
de qualitat que beneficiïn les persones i l’entorn.

L’eix de la competitivitat ha de facilitar les eines per a continuar desenvolupant 
aquest sector professionalment, han de millorar la viabilitat econòmica donant suport 
a la producció en equilibri amb tots els agents de la cadena de la producció alimentària 
i hem d’impulsar innovacions que ens ajudin a dinamitzar i impulsar models de negoci 
–si cal, nous– que permetin la continuïtat de les explotacions i de les empreses.

Com he dit, tenim un ecosistema ambiental, però també hem de mantenir l’ecosiste-
ma empresarial. Per tal d’assegurar-los i executar-los de manera transversal, també vo-
lem ficar èmfasi en temes que hem apuntat abans: la perspectiva de gènere, sense dones 
no hi ha desenvolupament rural; la perspectiva del relleu generacional, hem de treballar 
per a no hipotecar l’accessibilitat als recursos ni limitar l’entrada a l’activitat de persones 
joves, sigui per relleu familiar, sigui perquè vénen de fora del sector, i, en aquest sentit, 
en el PDR d’aquest 2014-2020 intentarem, en tot el possible, prioritzar joves i dones. 

Volem treballar, també, molt especialment, la promoció del producte, donant suport 
a l’excel·lència en la producció, la transformació, la comercialització, i afavorint la inno-
vació. També ficar especial èmfasi en la perspectiva de la gestió; aplicar criteris basats 
en la rendibilitat de les inversions i la comptabilitat analítica.

Hem d’assegurar una bona gestió per al futur de les explotacions, i, en aquest sen-
tit, també donar suport a l’associacionisme, cooperativisme i les fórmules d’economia 
social, perquè és imprescindible, en les zones amb poca densitat de població, anar cap 
a models de negoci i de desenvolupament que requereixen aquesta dimensió mínima, i 
que, per tant, les economies d’escala que ens ajuden a aconseguir les cooperatives són 
indispensables, i tant per a millorar la manera de gestionar i comercialitzar les produc-
cions com per a oferir serveis i donar sortida a les necessitats de la població del medi 
rural. I, en general, també, la plena incorporació dels diversos actors en la gestió de les 
activitats a través d’aquests esquemes de cogestió i coresponsabilitat que hem d’entomar 
des de l’Administració i el sector.

Alhora –i l’últim eix que us anunciava–, hem d’assolir el ple desplegament de les 
competències i el disseny de les noves eines, i, en fer-ho, al departament volem comptar 
amb la participació de tots els agents, tant des de l’àmbit sectorial com territorial, per-
què hem de consensuar al màxim les decisions que es prenguin, perquè han de servir 
per a formular polítiques ben orientades i en benefici de la ciutadania.

Davant l’oportunitat de bastir un país independent, es treballarà per a dissenyar les 
eines que assegurin la plena capacitat operativa de l’Administració catalana per a res-
pondre a les obligacions que ens planteja la Unió Europea –el món en general– envers 
aquestes polítiques de competència d’aquest departament. Aquest treball, independent-
ment de les inclinacions ideològiques, redundarà en benefici del mateix sector i afavori-
rà la revisió de les estructures i les polítiques actuals per a detectar totes les oportunitats 
de millora que tenim. Catalunya ha de participar dels marcs internacionals que inclouen 
els processos europeus, com relatius..., d’altres organismes internacionals, en la presa de 
decisions, i per això volem disposar també de les eines adequades per a la promoció i 
la internacionalització de les nostres produccions, per a consolidar els mercats actuals  
i obrir nous mercats allà on sigui possible.

Aquests tres grans objectius de sostenibilitat, competitivitat i desplegament màxim 
de les competències, com els traslladarem? Som conscients que tenim una legislatura..., 
o ens han manat una legislatura curta, d’uns divuit mesos. Tenim un doble repte: man-



DSPC C 50
25 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CARPA 9 

tenir el dia a dia del sector –perquè no pot aturar-se aquest dia a dia, no pot aturar-se la 
maquinària econòmica que suposa–, i tenim també davant un repte de projecte de país. 
I, per a afrontar aquest repte, no podem amagar-nos que estem condicionats per un pres-
supost que, des del 2010, s’ha disminuït un 48 per cent; una política de recentralització 
de l’Estat que ha implicat, també, que la seva aportació al cofinançament dels ajuts eu-
ropeus sigui cada cop més minsa, i que ha tensionat i ha obligat a la Generalitat a aug-
mentar l’aportació i no perdre aquest cofinançament.

Tenim, també, uns compromisos amb el sector que volem mantenir i que també ten-
sionen aquesta capacitat a nivell de recursos econòmics, tensionada i minvada. I, alhora 
d’aquests compromisos adquirits, tenim nous reptes que sorgeixen en el dia a dia i que 
el mateix sector exigeix i demana, i té dret a tenir, solucions, siguin a curt com a llarg 
termini.

Davant d’aquest escenari, des d’aquesta conselleria, volem entomar el repte de disse-
nyar i fer una veritable política agrària, forestal, pesquera, marítima i d’alimentació cata-
lana. Des dels antecedents, que alguns recordaran, que va ser la Llei d’orientació agrària, 
als anys noranta, hem d’anar més enllà i evolucionar al màxim les competències que té 
la Generalitat per a dotar-nos de les eines i estratègies que estiguin realment orientades a 
les oportunitats i als reptes del sector agroalimentari, forestal i pesquer, i que afavoreixin 
realment la seva sostenibilitat i competitivitat.

Hem de desplegar al màxim la normativa actual, compromesa i consensuada, i des-
envolupar tot aquell marc normatiu nou que ens ajudi a revisar i millorar el desenvo-
lupament d’aquestes competències, començant, si cal, per una llei pròpia agrària. La 
política de desenvolupament rural és, sens dubte, una de les eines fonamentals que el 
Departament d’Agricultura té per a afavorir aquesta continuïtat del sector i de la gestió 
del medi.

Actualment, es veu pràcticament limitada a les eines que ens ofereix la política 
agrària comuna a través dels ajuts directes i les mesures del Pla de desenvolupament ru-
ral. L’evolució d’aquestes polítiques ha portat, a nivell europeu, que cada cop els ajuts i 
els marcs en què es desenvolupen siguin més genèrics i que, per tant, la incidència dels 
estats membres, a l’hora de definir com es concreten, sigui major.

Això ens planteja un problema –tot i que algú considera que no, però a l’hora de la 
veritat ens planteja un problema–, perquè tenim una realitat del sector català, que és 
eminentment ramader –amb un 60 per cent del pes del sector ramader i un 40 per cent 
de l’agrícola–, molt diferent del que és l’Estat espanyol, que és eminentment agrícola i 
no tant ramader. I aquest model català a vegades està en situacions en què les mesures 
que es concreten no li són favorables.

Per això, des d’aquesta conselleria considerem que cal poder tenir veu a Europa i po-
der incidir directament en la definició de les polítiques agràries que es desenvolupen a 
la Unió Europea, i que, alhora, ens permeti adaptar-les al que realment necessita el sec-
tor agroalimentari català.

Per aconseguir-ho volem més llibertat d’actuació a l’hora de definir els paràmetres 
d’aplicació d’aquesta PAC a Catalunya, i això ho hem de fer fent aplicació de les com-
petències exclusives que tenim segons l’article 116 de l’Estatut d’autonomia. I això ho 
volem fer, també: incidir més a través del disseny i la possibilitat de crear estructures 
necessàries que ens permetin la gestió directa del pressupost de la PAC. Tot plegat ho 
hem de fer, sobretot, concertant amb el sector, a través de la Taula Agrària, i perquè as-
segurem que aquesta definició de l’aplicació catalana i de la mateixa PAC sigui consen-
suada i s’ajusti a les necessitats del sector.

I com a quart punt, a l’hora d’incidir en com fer que les polítiques europees se’ns 
ajustin més, hem de possibilitar que, per al proper període del Pla de desenvolupament 
rural, tinguem fons suficients, però, sobretot, que estiguin ben prioritzats per a desen-
volupar les polítiques efectives de desenvolupament rural, competitivitat i sostenibilitat 
socioeconòmica i ambiental, que s’ha de fixar en uns criteris i unes prioritats que ens 
ajudin, sobretot, a prioritzar i crear valor afegit en el producte i millorar les rendibilitats 
de les explotacions. I que vagin destinats, els ajuts, també, a mantenir aquelles explota-
cions que estan en situacions més complexes –sigui per zona de territori, sigui per con-
dicions del sector–, per, sobretot, l’objectiu d’evitar que pleguin i que deixem de tenir 
explotacions arrelades al territori.
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En definitiva, en el marc d’aquesta política pròpia adaptada als reptes i realitats del 
sector català, el que volem és impulsar un model català sostenible, amb clara visió de 
futur i avalat pel conjunt de la societat. Hem de tenir en compte, en aquest sentit, dos 
factors que prenen rellevància –i un ja l’hem dit abans, que era el sòl– i, ara, vull fer es-
pecial incidència en la gestió de l’aigua i l’ús en l’agricultura.

Hem de tenir en compte que el 28 per cent de la superfície agrària útil està en rega-
diu i que produeix, aquesta superfície, el 70 per cent de la producció agrària catalana. 
Sobre aquest tema ens plantegem, d’entrada, avançar el pla de modernització de rega-
dius basant-nos, sobretot, en la priorització de la modernització dels regadius existents, 
abans de plantejar noves ampliacions, i habilitant, en la mesura que sigui possible, totes 
les ajudes per a millorar l’eficiència en l’ús i la gestió de l’aigua per part de les explo-
tacions, i que qualsevol nou regadiu sigui fet sempre sota paràmetres de sostenibilitat 
i d’acord amb els estudis tècnics i científics, rigorosos i contrastats, i, també, tenint en 
compte les necessitats de tota la conca, inclòs el cabal ecològic.

Sobre els regadius en curs, com el Segarra-Garrigues i el Xerta-Sénia, tenim clar 
que s’han de continuar executant mantenint l’equilibri entre el regadiu i la rendibilitat 
econòmica de les explotacions i la conservació dels ecosistemes naturals que hi hagin 
a la zona, i, sobretot, potenciant l’activitat del desenvolupament que s’ha de generar al 
voltant d’aquests regadius. En aquest sentit, hi ha, per exemple, la prova pilot que s’està 
fent al Segarra-Garrigues sobre els quatre motors per a impulsar el regadiu, i la doble 
collita en cereals o el regadiu en la vitivinicultura o nous cultius com el pistatxo, etcè-
tera.

I, com a tercer punt per a potenciar aquest model català sostenible en la gestió de 
l’aigua, creiem que hem de començar a treballar en el disseny de l’agència catalana 
de regadiu, que estableixi els criteris de gestió de l’aigua de regadiu a Catalunya, que 
actuï com a interlocutor amb l’Estat espanyol i que promogui una legislació adaptada 
per a afavorir la modernització de les estructures de gestió i infraestructures, i per a 
promoure l’estalvi de l’aigua i la bona gestió al sector, adaptant-se sempre a les pecu-
liaritats de cada zona i de cada cultiu, per a, sobretot, tenir incidència després en els 
costos, que siguin assumibles.

També cal afrontar polítiques pròpies, de manera decidida, per a afavorir el desen-
volupament de les energies renovables. Els costos energètics cada dia incideixen més 
en la viabilitat i en la competitivitat del sector, i per això hem de mirar d’afavorir, en 
la mesura que puguem, un marc normatiu que permeti l’autoconsum i la promoció de 
l’eficiència energètica i, l’autoabastiment per part de les explotacions i empreses agroa-
limentàries. I, en aquest sentit, en la mesura que puguem establirem uns ajuts per al fo-
ment de les energies renovables adreçats a les explotacions, i que, entre d’altres, puguin 
prioritzar els serveis de biomassa o el tema de la cogeneració, de cara a l’aprofitament 
de les dejeccions ramaderes, entre altres.

De cara, també, a aquesta política agrària que volem desenvolupar, a part de la ves-
sant més de desenvolupament rural, són també línies estratègiques la millora, el foment 
i l’estructuració de les produccions, pròpiament dites, a nivell d’agricultura, ramaderia, 
pesca i, també, del sector forestal. Les hem de fer més competitives i hem de ficar a 
l’abast tots els mecanismes necessaris perquè arribem a tenir productes –i quan són ali-
ments, sobretot– de qualitat, sans i segurs. Això ens exigirà impulsar bones pràctiques, 
anar cap a un control integral de la cadena alimentària i buscar molt la competitivitat i 
la sostenibilitat, també, en aquests aspectes.

En això torno a insistir, Catalunya és el primer clúster agroalimentari, i és un sector 
estratègic, perquè aporta el 18 per cent del PIB de Catalunya; és necessari per a la sobi-
rania alimentària del país, i és indispensable per a l’arrelament i l’impacte de les activi-
tats que gestionen el medi.

Així, en aquestes línies estratègiques, ara faré una mica d’apunt per al que seria el 
sector forestal, el sector pesquer i per als sectors d’agricultura i ramaderia; tant per a 
aquelles mesures que hem dit que hem d’afrontar de cara al dia a dia, com per a aquesta 
proposta de desplegament màxim de les competències que tenim i de disseny de noves 
eines.

Així, en l’àmbit de la política forestal, cinegètica i pesca continental, evidentment 
hem d’afrontar reptes, que implica el creixent efecte del canvi climàtic, el creixent efec-
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te, també, de l’abandonament durant molts anys de la gestió forestal i de la mateixa 
activitat agropecuària i forestal en bona part del territori. Només un apunt: en aquest 
sentit, recordar que al juny del 2015 es van traspassar qüestions de biodiversitat al 
 Departament de Territori i Sostenibilitat, i, en aquest sentit, des d’aquesta conselleria 
també volem recordar que, durant aquests divuit mesos, encara haurem de treballar, se-
gurament, els ajustaments de com s’acaba de fer aquest traspàs, que tant implica temes 
de recursos humans i econòmics com també de gestió del dia a dia.

En concret, per a l’àmbit de boscos, som conscients que estem marcats pel full de 
ruta que va ser el Pla general de política forestal, aprovat per al període 2014-2024, que 
té com a objectiu impulsar i consolidar la gestió forestal sostenible dels boscos, i que ha 
d’implicar, també, l’enfortiment dels productes forestals. Per què? Perquè és element bà-
sic per a preservar i donar valor a la multifuncionalitat del bosc, continuar generant ri-
quesa i llocs de treball al medi natural, i, també, preservar i millorar la biodiversitat dels 
boscos i fer-los més resistents als reptes que, com a ecosistema, tenen davant dels canvis 
climàtics o les noves plagues.

Això, aquest Pla general de política forestal, també, evidentment, contempla la neces-
sària concertació amb els agents del sector. Els objectius més concrets que ens marquem 
en aquest àmbit de boscos són, d’una banda, activar la gestió forestal i potenciar- la a tra-
vés del foment d’un model propi basat molt en la gestió forestal sostenible, en la bioeco-
nomia, amb un increment de la gestió forestal, que a nivell de zones o parcel·les privades 
s’està fent, però, segurament, també cal potenciar-ho, i conjuntament, amb tots els boscos 
de titularitat pública mitjançant els convenis amb ens locals, amb els ens locals titulars.

Ens ha de servir, també, aquest model propi per a aprofundir el coneixement dels 
mercats dels productes forestals. Hem de fomentar en aquest àmbit, sobretot, la gestió 
conjunta, mitjançant la creació de grups operatius o agrupacions i societats forestals  
o cooperatives, per a ajudar..., sobretot quan estem en parcel·les petites, que no és tan 
eficient la seva gestió, per a mirar de gestionar mancomunadament i fer-ho més viable.

I també hem d’anar cap a preservar i posar en valor tot el que és el patrimoni fores-
tal, des de camins ramaders, boscos comunals, boscos singulars, etcètera.

Tot plegat –la bioeconomia i la innovació– va lligat al concepte de desenvolupar i 
potenciar el clúster de biomassa, que ja hi ha feina feta i engegada en aquest sentit, des 
del pla general i que s’està concretant a potenciar la instal·lació de calderes o de bio-
massa en edificis públics o incrementar l’ús de la fusta en el sector de la construcció. 
Tota aquesta millora en les estratègies i polítiques de gestió forestal volem fer-la comp-
tant amb tota la bona feina que s’està fent ja des del Centre de la Propietat Forestal, des 
del Centre Tecnològic Forestal i des de Forestal Catalana.

Paral·lelament, amb aquesta millora de la gestió forestal hem de continuar lluitant 
contra els riscos que ens implica sobretot l’amenaça dels incendis, i en això també hem 
d’anar cap a un model que es basi en una estratègia global, que se centri en la gestió dels 
boscos joves i que en sapiguem aprofitar la capacitat productiva i protectora, i en això 
també comptar amb el sector a través de les associacions de defensa forestal.

I, finalment, una altra de les potes de l’activitat respecte a les forests és tot el que 
està implicat en les activitats cinegètiques i de pesca continental, i aquí també volem 
marcar una política pròpia. Hem de desenvolupar el decret del reglament de la Llei de 
pesca, i cal i convé fer una llei de caça que actualitzi la vigent. En aquest sentit, també 
serà important desenvolupar un pla interdepartamental de control dels danys de la fau-
na; som conscients que és un tema que cada cop afecta més part del territori, que està 
esdevenint gairebé crònic i que, per tant, hem de trobar una manera de gestionar-ho de 
manera molt, molt interdepartamental. I, entre d’altres mesures, també mirar de fer una 
simplificació administrativa en els àmbits de la cinegètica i la pesca.

Totes aquestes línies que he comentat han de confluir, creiem que han de confluir, en 
el disseny d’una agència catalana de boscos que tingui aquesta visió integral de la mul-
tifuncionalitat i de la complementarietat dels usos que hi ha en aquests espais, que ens 
ha de servir per a unificar la gestió de tots els serveis lligats a la gestió forestal, poten-
ciar la recerca, integrar transversalment els criteris de prevenció d’incendis i de gestió 
de totes aquestes activitats del bosc, i desenvolupar la bioeconomia que es requereix per 
a vetllar per la sostenibilitat dels recursos i la viabilitat de la gestió forestal. 
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I només un últim apunt, en aquest bloc, que fa referència al Cos d’Agents Rurals. En 
això, ens proposem treballar de la manera més consensuada i compartida, amb el propi 
cos i amb el sector, per a l’adequació i la modernització del Cos d’Agents Rurals, i re-
forçar el seu paper en contra..., per a perseguir... –per a dir-ho millor–, el seu paper per a 
perseguir tots els delictes ambientals que afecten el nostre medi. 

En l’àmbit de la pesca, durant els darrers anys hem viscut un continu deteriorament 
de l’activitat pesquera a Catalunya pel descens dels recursos. És un element que tensio-
na i que difícilment podem controlar i que requereix, com ja s’està fent des de la Unió 
Europea, una reforma integral de la política pesquera i que impliqui també una política 
de gestió marítima integrada.

En aquest sentit, és l’oportunitat, i ens ha de servir..., i volem establir i aplicar un 
model propi de governança pesquera que integri els elements innovadors de la gestió 
biològica, econòmica i social de l’activitat, i que ha d’anar acompanyada també d’una 
política marítima.

En aquest sentit, treballarem aquesta legislatura per a aprovar el decret de comer-
cialització –ja s’hi està treballant en el marc del Consell de Pesca i Afers Marítims–, i 
aquest decret ens ha d’ajudar a optimitzar les estructures de comercialització, valorar els 
productes de proximitat pesquers, aportar qualitat i excel·lència al sector i millorar tota 
aquella informació al consumidor que ens generi més valor a la cadena.

Alhora, hem d’elaborar un decret de model propi de governança pesquera. Aquest 
nou marc normatiu ens ha d’establir el sistema, els principis d’aquest sistema de gover-
nança, i s’ha de basar, com a principis bàsics, en la cogestió; cogestió entre administra-
ció, sector –els pescadors–, l’entorn conservacionista i tot el món científic i acadèmic; 
un esquema que flexibilitzi la gestió i l’adapti a les necessitats reals. I aquesta gestió 
s’ha de fer amb criteris científics i tècnics que estiguin al costat del sector, per a afavorir 
la seva viabilitat i el seu desenvolupament, altre cop amb el concepte de la bioecono-
mia: no podem deslligar la sostenibilitat de la competitivitat. Si anem en aquest camí 
–i ja hi estem fent passos, reconeguts per part del sector i per part de la Unió Europea–, 
el nostre model acabarà sent d’excel·lència i de referència, com volem.

També volem treballar en el desplegament de la potencialitat que té el nou progra-
ma operatiu del Fons europeu marítim i pesquer, per al 2014-2020. Volem dissenyar una 
estructura pròpia de seguiment, control i vigilància pesquera i marítima, perquè ens ha 
d’ajudar a assegurar que Catalunya compti amb la capacitat en la matèria que li corres-
pon en tant que potència pesquera i marítima mitjana d’àmbit euromediterrani.

Volem, també, treballar en el desenvolupament i la implementació d’un dispositiu de 
recollida de dades pesqueres i marítimes; és necessari; els estats hi estan obligats, i, per 
primera vegada, Catalunya disposa d’un finançament comunitari via el FEMP per a im-
plementar aquestes obligacions. 

Volem també dissenyar una política marítima pròpia que refermi aquest concepte 
d’espai marítim català i que estigui plenament integrada en el marc europeu internacional.

I volem dissenyar, també, un organisme cientificotècnic de referència en matèria 
oceanogràfica. Tenim les competències exclusives per a fer-ho i és una eina bàsica de 
qualsevol administració pesquera que ens ha d’ajudar a incloure, a la integració dels 
grups de recerca d’excel·lència internacional que ja tenim al país, i sumar-los als d’altres 
països per a combinar l’assessorament científic punter amb la prestació de serveis tèc-
nics a favor del sector.

I finalment, per a reforçar tot l’anterior volem també establir un think tank –un grup 
d’experts– sobre bones pràctiques, com un instrument de projecció exterior de la di-
mensió pesquera i marítima de Catalunya.

Tot plegat, ens ha de servir per a convertir Catalunya en un model d’excel·lència i bo-
nes pràctiques en gestió pesquera i marítima d’abast internacional, fomentant la projec-
ció exterior a través d’iniciatives innovadores.

Fins ara hem fet boscos, hem fet pesca i ara ve el gruix, el gruix que és l’àmbit de 
l’agricultura i la ramaderia, en el qual volem impulsar també un model català d’èxit. 
Tenim un bagatge; un bagatge de tota la feina feta fins ara en temes de seguretat de la 
producció alimentària, foment i millora de les produccions, traçabilitat, sostenibilitat 
ambiental, assegurament de la qualitat de la producció, potenciació de la investigació, 
la recerca i la transferència tecnològica, etcètera. A partir del seguiment dels compro-
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misos contrets fins ara i de tot aquest bagatge, volem establir tota una sèrie de mesures 
que es concreten en dotze punts, per a aquesta legislatura, d’aquesta continuïtat del dia 
a dia del sector.

D’una banda, continuar fomentant el consum intern a Catalunya d’aliments locals. 
Tenim competències exclusives en denominacions d’origen i mencions de qualitat i vo-
lem continuar fomentant el consum de proximitat a través dels circuits curts i la venda 
directa. De fet –en parlaré més endavant–, som enguany Regió Europea de la Gastrono-
mia, i és un escenari perfecte per a potenciar-ho.

Segon, volem mantenir la seguretat alimentària com a base de la confiança del con-
sumidor; és la base indispensable per al foment dels productes de la qualitat, i ho hem 
de fer a través del treball permanent en el seguiment i control de la cadena alimentària i 
tenint en compte que a Catalunya ja complim amb la normativa europea, i volem millo-
rar i anar més enllà en aspectes bàsics d’aquest sector que després comentaré.

També volem continuar potenciant la transferència del coneixement al sector pro-
ductiu. Tenim les escoles de formació agrària, la recerca a través de l’IRTA, uns sectors 
en col·laboració amb altres centres públics i universitats... Hem de potenciar el Consell 
Català de la Innovació Agroalimentària i, en la mesura que sigui possible, orientar la 
recerca i l’assessorament per a l’adaptació al canvi climàtic, perquè als reptes que se’ns 
plantegen hi sapiguem trobar les oportunitats de desenvolupament.

Quart, incentivarem la inversió per a dimensionar i modernitzar tant els processos 
productius com els de transformació i comercialització, per a assegurar la qualitat, se-
guretat i competitivitat. Volem promoure la creació d’estructures d’economia d’escala, 
sobretot per a les grans produccions, perquè n’hem d’assegurar la competitivitat, i en 
això hi tenen un paper fonamental –ja ho he dit abans– les cooperatives. I, alhora, tam-
bé volem crear plataformes de comercialització, com la iniciativa que estem emprenent 
amb el sector lleter.

Com a cinquè punt, mantindrem com a prioritari la promoció d’exportació de pro-
ductes agroalimentaris a través de l’eina que tenim, el Prodeca. Hem de fer i continuar 
fent programes d’iniciació a l’exportació, de diversificació de mercats, de consolidació 
d’aquests mercats i d’aquesta presència exterior; anar, també, a buscar mercats emer-
gents i, si cal, amb accions puntuals per a sectors concrets, com s’està fent per a la fruita 
i la carn.

Hem de posicionar la marca Catalunya, i, com he dit abans, enguany hem obtingut 
el reconeixement de Regió Europea de la Gastronomia. I, entre d’altres actuacions, im-
pulsarem el pla de gastronomia; el projecte «Benvinguts a pagès!», que ha d’acostar tot 
aquest sector productor a la pròpia societat; workshops internacionals de productes i tu-
risme gastronòmic, etcètera.

Altres mesures que plantegem per a aquesta legislatura és l’inici del nou règim d’au-
toritzacions de vinya, que ha de servir per a continuar preservant el potencial productiu 
vitivinícola català. Volem desenvolupar el nou Programa de foment de producció agrà-
ria ecològica 2015-2020, promocionant tant els productes al mercat interior com fomen-
tant la recerca. Volem tirar endavant el pla de biodiversitat cultivada, sobretot creant un 
catàleg de varietats locals d’interès agrari i potenciant la creació d’un banc de llavors, 
que enguany s’ha de formalitzar.

Com a novè punt, volem continuar totes aquelles actuacions que donen compliment 
a la gestió integrada de plagues i la consolidació del model preventiu en qüestions sani-
tàries, amb un esforç i un treball conjunt amb les associacions de defensa vegetal i asso-
ciacions de defensa sanitàries. I actuant, quan calgui, en qüestions concretes, com és 
el cas del cargol poma, pel qual en els propers cinc anys dedicarem 5 milions d’euros, 
hem creat un grup ad hoc i ens comprometem a continuar treballant perquè el Minis-
teri d’Agricultura hi aporti els recursos que li corresponen, com a Administració amb 
competències sobre el riu Ebre, i perquè se’ns transfereixin els fons de solidaritat que la 
Unió Europea destina a l’Estat Espanyol per a aquesta lluita.

Com a desè punt, continuarem amb l’impuls i suport que estem donant a les mesures 
de millora en la gestió de les dejeccions ramaderes. En aquest sentit, desenvoluparem 
l’aplicació informàtica de gestió de dejeccions ramaderes i nitrògens; millorarem tot el 
que són el control d’aplicacions; intentarem..., i farem tots els possibles per a crear defi-
nitivament la taula de fertilització agrària prevista; continuarem potenciant l’oficina de 
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fertilització agrària, i tenim entre mans, i bastant avançada, la modificació del decret de 
dejeccions. 

En aquest sentit, volem més racionalitat en la gestió; més control de les parcel·les, 
a través de la declaració prèvia; millorar la capacitat de gestió a través dels centres de 
gestió, i més tractaments adaptats i millors innovacions que afavoreixin la gestió de les 
dejeccions i la fertilització agrària. I tot això ho hem de treballar aquesta legislatura, 
també.

Com a onzè punt, volem continuar la millora de l’ordenació i el foment de les pro-
duccions ramaderes també des del punt de vista productiu i genètic, i ho farem a través 
d’ajudes concretes, com són el control oficial del rendiment del lleter, el foment de races 
autòctones, ajuts a l’apicultura i a l’oví i cabrum.

I finalment continuem apostant decididament en l’àmbit de la sanitat animal i la tra-
çabilitat de la producció primària. Som conscients que és bàsic, i ja ho hem dit, garantir la 
seguretat dels aliments i el benestar animal. I aquí continuarem treballant en la gestió te-
lemàtica ramadera; el control de la qualitat i la seguretat en les primeres matèries que en-
tren a Catalunya; promocionar un model de laboratori tant públic com en col·laboració amb 
els privats; fomentar i potenciar els programes oficials de vigilància i control de malalties, 
i reforçar, en el cas concret, per exemple, el Consorci d’Inspecció i Control de les DO,  
que depèn de l’Incavi.

A part d’aquests aspectes, que són del dia a dia, que suposen seguiment d’aquests 
compromisos amb el sector, en aquesta legislatura també ens comprometem a dissenyar 
i millorar les polítiques pròpies a partir del major desplegament de les competències 
que tenim.

Per començar, volem millorar i fer avançar el model propi de promoció de produc-
tes de qualitat, perquè volem tenir produccions al màxim orientades al mercat. Aquí 
tenim la proposta de fer estratègies integrals de promoció dels productes alimenta-
ris, com el que també hem començat a plantejar al mateix sector lleter, i que crearem 
un grup d’experts per a mirar d’anar més enllà. Dissenyar i potenciar recursos propis 
per tal d’obtenir varietats i races adaptades al territori i al mercat, potenciant sempre 
que sigui possible les races i les varietats autòctones. Fomentar l’aplicació de bones 
 pràctiques i establir criteris de sostenibilitat i viabilitat. I, sobretot, també, sempre som 
conscients que hi ha un tema que hem de treballar de manera transversal a nivell de de-
partament, que és simplificar i agilitar al màxim els procediments i la burocràcia.

Com a segon punt d’aquest disseny de noves polítiques, volem ampliar i millorar els 
canals d’informació al consumidor amb l’objectiu de fer visible l’activitat agrària en tota 
la seva dimensió, i, alhora, donar màxima transparència de la participació dels diferents 
actors de la cadena. Volem generar confiança en el consumidor; és una proposta i és una 
aposta que el sector s’ha de prendre seriosament. 

Alhora, volem aprofundir en les bones pràctiques comercials en la relació entre els 
actors; volem establir una estratègia més àmplia, integral, per a afavorir la transparèn-
cia i l’honestedat en les relacions entre els agents de la cadena.

Defensar un model propi de producció que també s’ajusti al comerç de proximitat. 
Tenim un sistema agroalimentari català basat sobretot en petites i mitjanes empreses, 
i a nivell de comerç també tenim una oportunitat que hem de saber aprofitar, esta-
blint també un equilibri amb els diversos formats de distribució comercial. En aquest 
 sentit, també som conscients que hem de desplegar el Codi de bones pràctiques co-
mercials, junt amb la coresponsabilitat amb els agents del sector; donar estructura i 
finançament a l’observatori de preus; millorar la informació que rep el consumidor a 
l’hora de comprar els productes agroalimentaris. 

Tenim la intenció de crear una taula que integri la indústria transformadora de co-
mercialització per a impulsar realment aquest diàleg i arribar a concertar polítiques al 
llarg de tota la cadena. 

I posar també els màxims esforços per a desplegar la Llei d’interprofessionals, que 
també a través d’aquestes..., hem de saber aprofitar-les per a impulsar campanyes de 
promoció dels productes. 

Com a quart punt de nous eixos, volem dissenyar polítiques i instruments d’inno-
vació i formació en l’àmbit agroalimentari, amb majors sinergies amb els centres de 
recerca i les universitats. Hi insisteixo, hem de posar en valor el Consell Català de la 
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Innovació Agroalimentària, que ens ha d’ajudar a impulsar l’estratègia i reforçar les col-
laboracions que ja hi hagin, tant a nivell català, com estatal, com europeu i internacional.

Volem dissenyar les estructures de la gestió de mesures establertes en una OCM 
única. Són intervencions de mercat i mesures de regulació, i que necessitem que s’apli-
quin de la manera més eficaç i simplificada en benefici del sector, perquè quan s’han 
d’aplicar és quan fan falta i, per tant, a això hem de poder donar una resposta ràpida.

Com a sisè punt, volem dissenyar una entitat d’assegurances catalana, lligada a un 
fons de garantia agrària.

Volem dissenyar també un registre d’autorització de productes fitosanitaris. Som 
conscients que no es poden tirar endavant ni comercialitzar plaguicides que no estiguin 
en el registre, i aquesta implantació d’un registre tindria com a conseqüència que el con-
trol dels productes fitosanitaris seria molt més àgil i eficaç i adaptat a la realitat i a les 
necessitats dels sectors productius catalans de manera coordinada amb les estratègies 
de defensa enfront de les plagues.

Volem impulsar estructures i estratègies que puguin donar resposta a les dejeccions. 
Ja n’hem parlat abans: necessitem un canvi de model de gestió, amb relació a les dejec-
cions ramaderes, que fiqui més en relació la sostenibilitat del sistema de producció. El 
sector ramader català només podrà ser sostenible des del punt de vista productiu si com-
pleix amb tots els requisits i estàndards del respecte ambiental; és a dir, sostenibilitat i 
competitivitat cada cop ens van més lligades.

Hem de fer una estratègia que tingui en compte les diferents opcions que de manera 
paral·lela, poden contribuir a racionalitzar la gestió d’aquestes dejeccions, com a ferti-
litzant, plantes de cogeneració o plantes de biogàs, exportació del nitrogen a d’altres zo-
nes, minimització del nitrogen a través de l’alimentació, etcètera. Hem de jugar amb la 
innovació per a bastir més estratègies.

Paral·lelament a totes aquestes mesures, també volem impulsar la creació de la figu-
ra de l’agregat agrícola a d’altres països, que ens ha d’ajudar a fer seguiment i recollir les 
necessitats i requeriments de les empreses del sector amb relació als protocols d’expor-
tació per a ajudar a potenciar-ne més la presència, tant als països actuals on s’està ex-
portant com la possibilitat d’obrir nous mercats. En aquest sentit, també volem establir 
noves relacions internacionals i mantenir les actuals per reforçar totes les accions de 
promoció de la marca Catalunya.

Volem un disseny d’estructures necessàries que puguin donar resposta a un pla na-
cional de controls oficials de la cadena alimentària. Necessitem un sistema de control 
oficial robust, eficient, efectiu i creïble. En aquest sentit, estem disposats a treballar per a 
millorar l’actual i convertir-lo en un model de referència, dissenyant, en la mesura que si-
gui possible, l’agència catalana de control oficial de la cadena alimentària de Catalunya.

Ens proposem un disseny que ha de ser un instrument que pugui garantir la  seguretat 
dels aliments en coordinació, també, amb la resta de departaments. Les especificitats, 
tant a nivell productiu com a nivell de distribució, de competències que existeixen a Ca-
talunya amb relació als controls oficials que s’han de portar a terme, requereixen, alho-
ra, la implantació d’un model escaient i que ens pugui desplegar aquestes de forma més 
eficient. I això és un tema bàsic per la competitivitat del sector.

Número 12 –seguim amb els objectius de seguretat i qualitat–: volem fer seguiment 
dels requeriments i incidències en el control dels punts d’inspecció de frontera per a 
 millorar el control sanitari en frontera. És una demanda reiterada pel sector. I aquest 
treball de seguiment ens ha de servir per a conèixer millor els requeriments i les inci-
dències, i detectar millores i reforçar les actuacions, quan calgui. Els PIF són l’espai 
ubicat als recintes duaners, ja en som conscients, i tenen especial importància, també, 
en zones com els ports de Tarragona i Barcelona.

Com a punt 13, volem potenciar el disseny i l’establiment de laboratoris de referèn-
cia nacionals degudament acreditats en l’àmbit de la sanitat vegetal i sanitat animal. Ja 
disposem de laboratoris oficials acreditats, el que volem és millorar-los i convertir-los 
en un model d’excel·lència.

Com a punt 14, volem també impulsar el disseny del model i d’organismes de certi-
ficació propis per a les mercaderies i per als productes de qualitat. Hem de preveure un 
sistema i un organisme d’acreditació de les diferents entitats de control que ens ajudi a 
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consolidar aquest sistema de control oficial integral i que, alhora, serveixi per a agilitar 
i donar més dinamisme al sector a l’hora de comercialitzar.

Com a punt quinzè, també ens plantegem dissenyar un organisme per a registrar i 
patentar marques pròpies, i un centre de registre de varietats comercials.

I, finalment, no menys important, volem reforçar el sistema de recollida de dades, de 
tractament estadístic i anàlisi, i d’informació i difusió d’aquestes dades i d’aquests es-
tudis sobre el sector, perquè és bàsic, per a conèixer i fer seguiment del sector, adaptar 
les polítiques i les mesures que calen prendre, i és un servei bàsic tant per al sector com 
per al país.

A mode de conclusions i per a anar tancant la compareixença, o aquesta part ini-
cial, tenim uns objectius que són clars i que s’han d’assumir en aquests divuit mesos, i 
a l’hora de concretar-los i per a tirar endavant aquest model agroalimentari català d’èxit 
ens plantegem articular un gran acord nacional per al desenvolupament rural del sector 
agroalimentari, pesquer i forestal on hi estiguin implicats tots els actors que conformen 
el sector. Aquest acord s’ha d’anar definint i ha d’incloure els plans estratègics amb els 
objectius, calendaris, terminis i totes les línies de treball.

Hem d’impulsar estratègies compartides que generin canvi, perquè hem d’aconse-
guir un sector agrari competitiu i sostenible i posar les bases per a un model d’excel·lèn-
cia que ens doni el màxim valor d’aquest sector en la nova república catalana. En tots 
dos àmbits treballarem a curt i a mitjà termini buscant la complicitat, la implicació i la 
coresponsabilitat del sector i de tots els membres del Parlament que avui ens acompa-
nyen.

Hem de treure el màxim rendiment d’allò que ja estem fent, però hem d’anar més 
enllà: hem de poder dissenyar i implementar les polítiques que el sector requereix i per 
a això ens fan falta eines pròpies. Hem de convertir Catalunya en un model d’excel·lèn-
cia, el model propi en desenvolupament pesquer, forestal, agrari i d’alimentació, basat 
en la cogestió i la coresponsabilitat entre l’Administració i els agents del sector, amb bo-
nes pràctiques i amb la gestió que asseguri la sostenibilitat socioeconòmica i ambiental, 
i fomentar, alhora, la projecció exterior, perquè volem ser referents internacionals.

Amb aquest acord, hem de mantenir els compromisos adquirits pel sector fins ara; 
hem d’assegurar aquest dia a dia. El que hem dit: el dinamisme econòmic del sector 
no es pot aturar, perquè és la millor seguretat i la millor aposta de futur. Però durant 
aquests divuit mesos haurem d’assentar les bases del desplegament normatiu de les 
competències en matèria agrària, pesquera, forestal i alimentària; anar més enllà per a 
millorar i assegurar la sostenibilitat i competitivitat futura del sector. 

Tenim feina avançada, tenim competències exclusives no desenvolupades. Hem de 
treballar, perquè volem un model català d’èxit i de referència internacional. Ho repetiré 
molts cops avui però volem un model català excel·lent i que sigui referent internacional, 
perquè revertirà en el major dinamisme i competitivitat i sostenibilitat.

També, a nivell de percepció i d’autopercepció, és important superar aquesta visió 
que és un sector subvencionat que viu del que li aporten les diferents administracions. 
Hem de ser capaços de parlar amb la societat, perquè la societat ha d’entendre què és 
aquest sector, per què està tan regulat i per què aquest sector requereix mesures de su-
port. Hem d’establir la col·laboració i la implicació entre consumidors i productors, per-
què al capdavall som aliats –qui produïm els aliments amb qui els consumeix– i perquè 
hem d’alimentar aquesta identitat de societat amb el sector i amb el món rural i el pes-
quer.

Hem de ser capaços de poder explicar tot allò que fem bé, publicitar les bones pràc-
tiques, ser transparents en les diferents baules de la cadena de valor i aconseguir que el 
conjunt de la societat es faci seu un sector tan important, i que vulgui continuar apos-
tant i invertir molt fort en aquest sector de cara al futur, perquè és un pilar per a la bona 
alimentació i els hàbits saludables que se’n deriven, és un pilar per a la cohesió del terri-
tori i és un pilar bàsic per a la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica del país. I això, 
ho hem d’explicar. I això, la societat ho ha de saber i ha d’estar disposada a apostar-hi.

Per acabar, vull reafirmar també –i permeteu-me que ho torni a dir– la nostra vo-
luntat de diàleg, amb el sector, però també amb la voluntat de sumar tots els grups par-
lamentaris presents avui aquí. No dubteu, si us plau, a traslladar-nos els vostres dubtes, 
inquietuds, acords i desacords.
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Com a últim apunt només vull recordar que aquest diumenge es fan eleccions agrà-
ries, que determinaran la representativitat de les organitzacions professionals agràries. 
Des de la conselleria hem posat tots els recursos necessaris per a poder-les desenvolu-
par amb la màxima normalitat i oficialitat que es requereix. En aquest sentit, també vull 
animar personalment tots els professionals agraris a participar-hi, perquè, com els he 
dit, també estem decidits a basar la nostra acció de govern en el diàleg permanent i la 
concertació amb els diferents agents del sector. I, per tant, donarem el màxim respecte 
al resultat d’aquestes eleccions i a la representativitat que se’n derivi. Sobre aquesta, ba-
sarem també la nostra interlocució amb el sector.

Sense més, acabo aquí la intervenció. Gràcies a tothom per la paciència. I quedo a la 
vostra disposició per a qualsevol comentari o dubte.

«Merci».

La presidenta

Gràcies, consellera, per aquesta extensa dissertació. Jo ara proposaria als grups fer 
un breu recés, no? –quina hora és?–, fins a les quatre i mitja, i reprenem la sessió amb el 
torn de paraula dels grups.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i es reprèn a dos quarts de cinc i cinc 
minuts.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió amb el torn dels grups parlamentaris 
per a fixar la seva posició i formular preguntes a la consellera.

I, bé, sense més li passo la paraula al portaveu del Grup de Ciutadans, al senyor..., al 
diputat Francisco Javier Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i convidats, gràcies per venir a tots. Primer 
de tot, volia donar-li l’enhorabona personalment pel nomenament com a consellera. Jo 
crec que és un honor, però és una gran responsabilitat, també. I des del meu grup mira-
rem de col·laborar el millor possible que sapiguem.

Però la nostra intenció no és facilitar-li la feina. El nostre objectiu és que el resultat 
de la nostra activitat parlamentària pugui sumar en positiu per al sector; el nostre recol-
zament, per a tot el que afavoreixi el sector.

La meva enhorabona, també, per poder comptar amb la primera dona com a conse-
llera d’Agricultura, i també expressar la meva satisfacció que aquesta consellera provin-
gui del sector agrari. Per aquesta raó –sempre hi ha un però–, en un principi li demano 
que vagi amb especial cuidado de tenir una visió àmplia i no esbiaixada per la seva ac-
tivitat anterior, i que tingui en compte els col·lectius, tots els col·lectius, i tots els punts 
de vista.

Repassant les competències de la conselleria, veiem que parlem d’agricultura, rama-
deria i pesca –has fet una extensió..., una exposició molt extensa–, l’activitat cinegètica, 
la pesca fluvial, desenvolupament rural, la gestió del medi natural i el Cos d’Agents Ru-
rals –en especial, m’ha agradat molt que hagis parlat que és un cos important, i que s’ha 
de revalorar, i que s’han de modernitzar les seves condicions de treball i el seu paper, la 
seva activitat–, la gestió dels boscos i la indústria agroalimentària.

Però he de fer una reflexió sobre el medi natural i la biodiversitat. El fet que la gestió 
del medi natural hagi passat d’Agricultura a Territori pot ser bo o dolent, no ho sé, però 
és un fet. Però independentment..., el que no és un bon símptoma és que calgui treure 
la gestió del medi natural de la conselleria des d’on es gestiona una part molt impor-
tant del territori, prop del 80, del 80 per cent de la superfície de Catalunya; un territo-
ri, el medi rural i forestal, que està lligat i relligat amb el que podem anomenar «medi 
natural». Cal garantir la millor gestió i els millors resultats, i no prendre decisions per 
possibles mals encontres entre entitats, tècnics mediambientalistes, tècnics del DARP... 
La decisió que s’ha pres, s’ha pres; però entenc que s’ha de tenir en compte tot, no sola-
ment, els mals encontres entre tècnics.
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Per tot..., tot el gruix del medi natural –parcs i espais protegits– es gestiona des de 
territori, però els custodis i gestors naturals del medi són els agricultors, els ramaders, 
els forestals i els pescadors. 

Si el sector agrario tiene claro que está gestionando más del 80 por ciento, es que 
algo falla. Y cualquier actividad agraria, forestal o ganadera debe seguir los criterios 
propios de la explotación y también debe seguir unas directrices ambientales, pero sin 
que sea un problema, sino una oportunidad. Y esta oportunidad se basa en limar dife-
rencias entre colectivos ecologistas y productores, poner en valor –que eso también me 
ha gustado que, en el discurso, apareciera– el sector ante toda la sociedad. Pero también 
es una oportunidad por temas de salud laboral, por la propia sostenibilidad del sistema 
agrario y, también, por opciones de aprovechamiento turístico, si es el caso. 

El separar departaments o conselleries no evita que el territorio sea el mismo, ni que 
la actividad forestal, agraria y ganadera afecte al medio natural, ni que la gestión del 
medio natural afecte o condicione la actividad agraria.

Dicho esto, quiero hacer un repaso por algunos de los temas de más trascendencia, 
y que seguro que me dejaré alguno importantísimo y cuando acabe diré: «Me he deja-
do esto.» Pero, bueno, como hay más grupos, espero que entre todos hablemos de todo.

Primero, quería hablar de los precios; es uno de los problemas más importantes, jun-
to con la edad de la población del sector y el censo. Tenemos un observatori de preus, 
pero no es posible que se tenga que vender a pérdidas. Esto..., la posición de dominan-
cia de algunas empresas, de unas pocas empresas de distribución, perjudica gravemente 
a los productores, y queremos saber qué planes tiene esta conselleria para evitar esto, 
si se va a activar algún mecanismo para establecer unos precios de referencia que real-
mente se base en los costes de producción.

Después, quería hablar de la igualdad de condiciones; es importante que la entrada 
de productos de fuera de la Unión Europea se haga con garantías de que cumplen con la 
legislación vigente para evitar la competencia desleal. Sobre este tema, también quere-
mos saber cómo se piensa controlar este tema. 

Productos propios. En el monográfico del 2014 se aprobó –muchísimas cosas, pero 
entre ellas– impulsar campañas de promoción de los productos catalanes de calidad 
–como la indicación geográfica protegida, la denominación de origen, la agricultura 
ecológica y la agricultura integrada–, y también promocionar productos locales y de 
proximidad. También queremos saber en qué se ha traducido esto en la realidad, en qué 
medidas reales..., ha habido y cómo se piensa actuar a partir de ahora en este tema.

En cuanto a la producción ecológica, también en el monográfico del 2014 se aprobó 
dar suport al Consell Català de Producció Agrària Ecològica –la CCPAE–, y también 
queremos saber qué es lo que se ha hecho en esta línea y los planes previstos a partir 
de ahora para seguir con la promoción de la agricultura ecológica como agricultura de 
calidad.

En el tema de desarrollo rural, ya sé que el sistema de ayudas es un tema muy com-
plejo –está cofinanciado por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Generali-
tat–, pero, independientemente del tipo de ayuda, yo lo único que voy a pedir hoy –y el 
resto de detalles, tenemos diecisiete meses para trabajar sobre esto; diecisiete, no die-
ciocho (l’orador riu)– es que desde esta conselleria y desde el departament se trabaje 
con mucha transparencia. Lo digo, sobre todo, para no crear falsas expectativas a los 
solicitantes, para que los empresarios agrícolas sepan qué opciones reales tienen para 
financiar su proyecto, y velar para no convocar, si no hay presupuesto que respalde, las 
ayudas. Aparte de las expectativas, que se pueden malmeter, están los posibles gastos 
que genera el solicitar una ayuda, redactar un proyecto, presentarlo... Yo creo que en 
esto hay que ser muy cuidadoso. Es un ruego, más que otra cosa, ¿eh? 

Pasaré por encima, pero lo citaré, el Pla estratègic de suport a l’agricultura i l’ali-
mentació, por si quiere citar algo al respecto. Y quería –por defecto profesional, quizás– 
hablar de educación y formación en el medio rural. Queríamos saber, nuestro grupo, las 
propuestas para los alumnos del medio rural, las ayudas al transporte y servicios de co-
medor que se están llevando hasta ahora, si hubiera alguna evaluación de lo que se está 
haciendo hasta ahora y qué previsión hay para más adelante.

Y, por otra parte, tengo una especial curiosidad por las expectativas de las escoles de 
capacitació agrària del departament. No sé si el futuro es integrarlas a Ensenyament, es 
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desarrollarlas, cambiar la dirección, los objetivos de estas escuelas, pero creo que cum-
plen, o al menos hasta ahora han cumplido, un buen papel y... Pero, claro, los tiempos 
cambian y no sé si hay algunas expectativas al respecto.

Como creo que se me está acabando ya el tiempo y llevo solo la mitad, me reservo 
parte de los temas para después, pero quería comentar algo sobre las medidas medioam-
bientales y el medio natural. En clave territorial, quería conocer más sobre la previsión 
del cargol poma; también me ha alegrado mucho lo de los 5 millones para el cargol 
poma, pero sería interesante ver qué protocolo tenemos para luchar contra las especies 
invasoras y, en este caso del cargol poma, qué previsiones hay, porque hasta ahora se 
han dado diferentes direcciones y la gente del territorio no está del todo satisfecha.

Y respecto a parques naturales y espacios protegidos, ya sé que no están aquí, pero 
entre los planes especiales y los planes de gestión que faltan por desarrollar, me gustaría 
saber qué papel le toca a la actividad agraria, como elemento clave, en la gestión de los 
espacios protegidos, y también si se va a potenciar alguna especie de marca de produc-
tos, de «Parc natural equis», y si se va a tender a valorar más la contribución de los pro-
pietarios en la conservación de los espacios naturales.

Por mi parte, paro aquí y, después, en el turno de réplica, continuaremos.
Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. A continuació, té la paraula, per part del Grup Socialista, el senyor 
Òscar Ordeig. Quan vulgui.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, a tots i totes. Consellera –enhorabona, i 
gràcies per l’explicació i la compareixença–, secretari general, directors generals que 
ens acompanyen, membres del Govern, persones del sector, d’entitats, associacions, 
sindicats agraris, tota la gent del sector que ens pugui estar escoltant, deixin-me que, 
en primer lloc, comenci donant les gràcies a la gent, precisament als veritables prota-
gonistes del món rural –del sector agrari, del sector ramader, del món rural en general, 
del sector pesquer–, que són els que hi treballen i precisament els que han de tirar tot 
aquest sector endavant, tot i les dificultats actuals, tot i la crisi econòmica, tot i els governs 
d’aquí, tot i els governs d’allà –fins i tot els de més enllà, referint-me a Europa–, perquè 
moltes vegades a un li pot donar la sensació que lluita allò, contra vent i marea, no?, en 
determinades circumstàncies.

La felicitem, també, molt efusivament, pel fet de ser la primera dona que ocupa 
aquesta conselleria. Important –ho ha dit vostè–: dones i joves al món rural; per tant, no 
cal predicar tant, sinó que el que cal és practicar i normalitzar nosaltres mateixos, amb 
les nostres decisions, aquest dèficit que de ben segur que ajudaria a modernitzar, a can-
viar i a millorar el món rural en general, el sector agroalimentari en particular.

Dir també, fer ressaltar..., evidentment, oferir la nostra col·laboració en allò que ens 
puguem entendre, des de la discrepància política, des d’alguns escenaris que potser no 
hem compartit en el passat, i que ho hem manifestat, i que, per tant, entendrem també 
que esperarem, que li donarem un marge de confiança, com no pot ser d’una altra ma-
nera –és una nova consellera, amb noves prioritats. Però evidentment, anteriorment, al 
pacte de govern de Convergència i Unió amb el suport d’Esquerra Republicana..., doncs, 
evidentment, entenem que algunes de les prioritats seguiran de l’anterior legislatura, a 
les quals nosaltres sí que li demanaríem una sèrie de canvis, una sèrie de..., com dèiem, 
de practicar més que fer grans dissertacions sobre el sector, que moltes les compartim..., 
compartim pràcticament tots els aspectes del sector que ha estat comentant, però sí 
que necessitem concretar i accions concretes, accions pressupostàries, programes que 
es compleixin i que acabin tirant endavant.

Reconeixement social del sector agroalimentari. Crec que cal repetir una i una altra 
vegada que és un sector que creix, que exporta, que s’ha modernitzat; un dels que més 
s’ha modernitzat; molt abans que ho fessin la resta de la indústria, la resta dels sectors 
econòmics, l’agricultura, per una qüestió òbvia, doncs, ja es modernitzava, ja canviava, 
ja augmentava la seva productivitat, i no ha deixat de fer-ho. Per tant, és un dels sectors 
que més..., en contra del que molts es poden pensar, no és un sector subsidiat, sinó un 
sector que innova, que exporta i, per tant, que creix.
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Tot i això, evidentment..., aquí és on nosaltres volem posar èmfasi, que tot i el crei-
xement dels darrers anys, tot i que la taxa de cobertura ha augmentat fins al 88 per cent, 
i veníem d’un 30 i escaig per cent l’any 91 –per tant, cada vegada s’exporta més–, tot i 
això, aquest sector amaga terribles –terribles– desigualtats entre productors, entre en-
titats d’aquest sector. I aquí és on, ja no només per la crisi, sinó pels canvis econòmics 
que hi han hagut, veiem com petits agricultors, petits ramaders han de plegar o estan en 
una precarietat molt important; que no tenen els recursos suficients, que no tenen el re-
colzament suficient –moltes vegades perquè segurament és complex– per tirar endavant.

La renda agrària ha baixat un 39 per cent; 39 per cent de baixada de la renda agrària 
dels nostres pagesos, dels nostres agricultors. Qui vol dedicar-se en aquests moments a 
fer de pagès, a fer d’agricultor, a fer de ramader, a fer d’empresari del sector, amb aquest 
descens de la renda agrària? I, per contra, veiem com els números no són dolents, dels 
darrers anys. Per tant, aquí, vol dir que alguna cosa falla.

Per altra banda, el PIB català al 2015, estem d’enhorabona, perquè va créixer un 3,6 
per cent, el PIB català, però, per contra, també veiem com l’últim any el PIB agrari no 
ho va fer, va tenir taxes negatives de creixement. 

Evidentment, l’envelliment. Busquem un sector en el qual el 38 per cent dels que en 
formen part tinguin més de seixanta-cinc anys, i no el trobarem. Doncs, al sector agrari 
veiem com aquest augment preocupant de l’envelliment és..., en aquests moments, per-
sones de més de seixanta-cinc anys ocupen el 38 per cent del..., les persones que tenen 
més de seixanta-cinc anys.

Per tant, nosaltres, a part d’aquestes dades macroeconòmiques, què li demanaríem. 
Doncs, li faré unes reflexions molt genèriques, que és el que se m’ha anat acudint mentre 
escoltàvem la seva compareixença, sobretot en clau no tant de fer un desglossament de 
les nostres prioritats..., que ja li dic que en moltes coincidim, que moltes ja les vam tre-
ballar al monogràfic del 2010, moltes les vam tornar a posar sobre la taula al monogrà-
fic del 2014; de moltes hem estat mirant, precisament, quines s’havien complert, quines 
no s’havien complert; aquest seguiment que penja el mateix departament a la web de la 
Generalitat, el qual una mica subjectivament, doncs, diu quin percentatge d’aplicació hi 
ha. I, clar, n’hi han algunes, per posar-ne un exemple, que diu, doncs, «aquesta mesura 
s’ha aplicat perquè hem enviat una carta al departament corresponent». Dic: «Home, 
no.» S’ha fet alguna cosa. Sí. Molt complex? Sí. Es fan..., no neguem que s’hagin fet 
mesures per complir amb els compromisos del monogràfic 2014? Sí. Se n’han fet sufi-
cients? No. Molta feina per fer? Sí. 

Per tant, molta feina per fer i molt poc temps per fer-la. Per tant, més enllà de fer 
grans dissertacions i grans monogràfics, i recordar el que vam aprovar, dic: «Home, li 
queden disset mesos...» –eren divuit mesos, ara ja li’n queden disset, i d’aquí a pocs dies 
li’n quedaran setze. Bé, tot això és una mica kafkià, perdoni’m l’expressió, i no ajuda. 
Per tant, jo crec que necessitem..., més enllà del cronòmetre que s’han posat vostès ma-
teixos i que nosaltres, evidentment, ja poden entendre que no compartim, perquè ne-
cessitem objectius, estratègia, com comentava. Per tant, fer estratègia, teixir consensos, 
que el sector sàpiga que té una seguretat, que hi ha una estabilitat institucional. I, per 
tant, nosaltres veiem com, per exemple, portem set mesos en què no hem pogut rebre 
respostes de preguntes parlamentàries, entrar propostes de resolució del sector, i, per 
tant, passen moltes i... I amb un govern en funcions, per tant...; ara, un nou govern. Tot 
això porta una sèrie de canvis que ja els acumulàvem, també, perquè havíem avançat 
eleccions. 

Per tant, nosaltres què demanaríem, objectius prioritaris. Home, li demanaríem 
bona gestió; bona gestió de PDR, de renegociació al 2016 –ara toca renegociar, pos-
sibilitat de demanar uns canvis en la PAC, eh?, en la conferència sectorial; per tant, 
 renegociar la PAC–, bona gestió –quan hi ha pedregades, vejam com es fa aquesta ges-
tió–, i diàleg, diàleg amb el grup que els està parlant, evidentment amb el sector, eh?, 
perquè molts dels sectors en què hi ha aquesta crisi econòmica, doncs, ja viuen aquesta 
crisi de fa molts i molts anys. I, per tant, creiem que, a més a més, són els que llavors 
hauran de tirar aquest sector endavant, i, per tant, que es mereixen que els escoltem.

Canvis concrets, pressupostaris; no podem arribar a tot arreu però sí que li dema-
nem canvis concrets i pressupostaris per recuperar la renda agrària. I, com vostè matei-
xa ha comentat, m’alegro que..., no ho sento gaire sovint això: despoblació a les zones, a 
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algunes zones rurals, no a totes, però sí que hi ha un empobriment i una despoblació a 
moltes zones rurals del nostre país i una aglomeració cap a les grans capitals, les àrees 
metropolitanes, que no sé si tindran prou espai per muntar l’agricultura i ramaderia per 
poder produir aliments; segurament que no. Per tant, nosaltres sí que demanaríem aquí 
una sèrie de canvis. 

Assignatures pendents: als monogràfics que es van repetint, a les compareixences 
que es van repetint; els recomano que es mirin la compareixença del conseller del 2013. 
I, bé, en moltes coses han coincidit; per tant, jo crec que hauríem de mirar d’anar..., dir, 
potser, menys coses i intentar complir-ne més.

Per molt que vagin cap a una república catalana, nosaltres li diem: el sector hi és 
ara, i potser la república catalana no arriba i el sector hi continuarà sent. Per tant, jo dic: 
posem-nos a la feina, arromanguem-nos, dediquem-hi recursos, dediquem-hi prioritats 
i, sobretot, no esperem; el territori i el sector no s’ho podrien permetre. Per tant, mentre 
parlem del sector i parlem de propostes concretes, nosaltres aquí estarem, eh?, i li dona-
rem la mà en tot allò que coincidim.

No hi ha sostenibilitat sense persones. A vegades, hem contraposat en aquest país la bio-
diversitat i la sostenibilitat als agricultors i ramaders. Escolti, els principals valedors de la 
biodiversitat en aquest país han estat, històricament, al sector. Per tant, busquem..., de la ma-
teixa manera que ha passat amb el conflicte de l’aigua, doncs, escolti: reg i Delta; doncs, el 
mateix: biodiversitat, sostenibilitat, però, sobretot, si no hi ha persones, si no hi ha territori, 
evidentment aquí ningú el gestionarà, i menys l’Administració.

Tenim competències en agricultura –ho recordo–; per tant, el que fem i deixem de 
fer en agricultura és responsabilitat del Govern de la Generalitat. I, per tant, ja vam fer 
un llistat de greuges amb l’Estat, que molts els compartíem, al monogràfic; de reivindi-
cacions, les compartim; però sobretot mirem a casa i mirem vejam com ho podem fer 
millor.

Crisi de preus –molt ràpid, perquè se m’està acabant...–; evidentment, les nostres 
prioritats: crisi de preus del sector, propostes concretes; deutes del sector, vam aprovar 
un calendari de pagaments, s’ha de pagar al sector; hi ha moltes petites explotacions 
que per a ells és el ser o no ser, el fet de rebre les subvencions que vénen del Govern de 
la Generalitat; van dir que donarien un calendari de pagaments; facilitats al crèdit; reta-
llada del 48 per cent del pressupost d’Agricultura... Impossible fer ni un 10 per cent del 
que ha dit..., bé, potser sí, un 10, un 50, és igual, molt poques coses, amb un 48 per cent 
menys de recursos, just per pagar despesa corrent i poca cosa més. Per tant, volem que 
la consellera d’Agricultura..., com volem que el director general de Desenvolupament 
Rural, per exemple, tinguin molta importància política en aquest nou Govern.

I, per tant, consellera, sí que li demanaríem..., ja hem perdut Medi Natural, ja no hi 
podem fer res, però sí que voldríem una conselleria que fos transversal, que reivindi-
qui infraestructures que són molt importants per al territori –viàries, de tecnologies de  
la informació i la comunicació–, perquè, com modernitzarem les nostres explotacions 
ramaderes sense tecnologies de la informació o la comunicació? i acabo, presidenta. Per 
tant, demanem, sobretot, que també hi hagi una consciència de tot el Govern en aquest 
sentit per tal d’intentar evitar, doncs, el que dèiem: aquest empobriment del sector i del 
món rural.

Regulació de llotges i també regulació de lleis –llei de caça, llei del sòl–, que tot 
això estava sobre la taula, no s’ha fet, s’ha de tirar endavant; lluita contra les plagues; el 
PENSAA: entenc que aquest pla estratègic que ens comentava no seria el PENSAA, que 
ja ho havíem dit i se’ns havien compromès al monogràfic, i que, per tant, és el que hau-
ríem de tirar endavant; i, evidentment, producció de qualitat –de qualitat– d’indicacions 
geogràfiques, denominacions d’origen, i tot el que havíem estat comentant –gastrono-
mia catalana, innovació–; si us plau, purins –purins–, vejam si ens diu vejam com ho 
faran, perquè ha dit la taula de fertilització, però jo crec que el més calent està a l’aigüe-
ra; control cinegètic i els danys... (Pausa.) Perdoni, presidenta, és que m’ho he deixat 
per al final i llavors passa això, que no...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, eh?
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Òscar Ordeig i Molist

Sí, sí. I llavors, control cinegètic. I perquè no diguin que no he dit res de pesca, el 
Pla de desenvolupament del litoral, que hi havia aquí una sèrie d’eines de diversificació, 
de crear valor afegit al litoral més enllà de la pesca. I, per tant, voldríem saber si aquí té 
previst, també, ficar alguns recursos.

Moltes gràcies, consellera. Bona feina, molta sort a tots els membres del Govern. 
A disposició. Més enllà de les discrepàncies, agrairíem –agrairíem– que poguéssim, 
durant aquests disset, setze o divuit mesos que ens queden, que poguéssim, tots plegats, 
treballar pel millor del sector agroalimentari i el món rural.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. A continuació, té la paraula, per part del Grup de Catalunya 
Sí que es Pot, la senyora Hortènsia Grau. Quan vulgui.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, a vostè, al seu equip, i especialment dei-
xi’m que feliciti el director general de Pesca per la seva trajectòria anterior i perquè 
confiem que aquesta vegada la pesca tingui més pes en aquest departament. També vull 
saludar la resta de persones del sector; sindicat; el regidor de Constantí, pagès, que tam-
bé ens acompanya avui, i la resta de persones.

Miri, tenim els dos monogràfics –el del 2010 i el del 2014–, que han de servir una 
miqueta de full de ruta. Vostè deia que s’han complert al 60 per cent; no vull posar 
en dubte la seva paraula, però jo..., li preguntarem concretament, perquè tinc dubtes. 
Del 2010 encara queden moltes coses, i del 2014 també, que intentaré explicar en la 
meva intervenció. Jo intentaré parlar, centrar-me en tres qüestions: els greus problemes 
del sector de l’agricultura i ramaderia, les qüestions de pesca, temes de gestió forestal  
i agents rurals, i temes d’aigua.

I bé, hi ha dues qüestions que suposo que podrem anar parlant durant la legislatura, 
que vostè no n’ha dit res i a mi em preocupa, perquè crec que són greus amenaces: una 
és sobre el TTIP, aquest tractat que crec que amenaça especialment el sector, i també 
sobre qüestions de sobirania alimentària i transgènics. Recordo que va quedar pendent 
una comissió, una subcomissió d’estudi, la legislatura passada, que nosaltres demana-
rem que es torni a posar en marxa, perquè és un dels temes que crec que hem de resol-
dre en aquest país.

Començo amb el primer tema, tot el tema del sector. Miri, hi han molts punts del 
sector, però a mi m’agradaria començar per un que crec que està a les seves mans i no-
més a les seves mans resoldre-ho i que, a més, hi ha una part que no és econòmica, que 
és tot el tema de regulació de preus i tot el tema de regulació de mercat, que, a més, 
influeix directament en la renda agrària i que, a més, era un dels primers punts de la 
resolució del 2014. És a dir, vostè sap que tenim el preu en origen més baix pel que fa 
a diferents productes –conill, avellana, ametlla–; per tant, cal que regulem; cal que re-
gulem el tema de les llotges, cal que regulem l’observatori de preus agroalimentaris de 
Catalunya. I això és simplement desplegar la llei que vam aprovar l’any passat, la Llei 
18/2015, d’organitzacions interprofessionals agràries.

I això és un tema de recursos humans que potser no li calen..., inclús en alguns 
aspectes no li calen ni més diners; és la voluntat política de fer-ho. I ho pot fer via 
una proposició de llei, que segur que trobarà el consens de tots els grups, o via la Llei 
de pressupostos. Per tant, jo li demano que, aquest tema, intentin resoldre’l al més 
aviat possible, perquè, a més, vostè sap que amb el tema de la cadena de preus és una 
qüestió que hem de posar-nos-hi, perquè, si no, la gran distribució, la gran agroin-
dústria és qui acaba marcant i, com deia l’Òscar, acaba «apretant», diguéssim, el pe-
tit productor.

Un altre tema: tota la qüestió de la política agrària comunitària, dels fons i del PDR. 
Bé; primer, jo espero, consellera, que vostè se’n vagi a Madrid i es plantifiqui a exigir 
que canviïn la regionalització de fons que s’ha fet. Perquè vostè sap que, si bé amb la 
nova PAC 2014-2020 hi ha hagut una pèrdua d’1,5 per cent a nivell de tot l’Estat, a Ca-
talunya aquesta pèrdua ha sigut d’un 15 per cent. Per què? Pel tipus de sector que tenim 
aquí. Perquè, a més, el Govern de l’Estat, quan ha regionalitzat, ha prioritzat altres sec-
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tors i altres regions, i també per tot el tema del conflicte que hi va haver amb les ajudes 
directes i el concepte d’«agricultor actiu». Per tant, jo espero que el seu Govern hi vagi 
–perquè encara hi ha temps fins al mes d’agost– i resolgui aquesta qüestió, que clara-
ment està perjudicant el sector a Catalunya, la pagesia i els ramaders de Catalunya. 
Això pel que fa als fons.

Pel que fa al programa, al PDR. En el PDR, tal com vam pactar, hi havia tres qüestions 
que eren prioritàries –vostè n’ha citat alguna–, que eren les indemnitzacions compensatò-
ries a les zones de muntanya i zones desfavorides, la incorporació de joves agricultors i les 
modernitzacions amb inversions.

Pel que fa al tema d’indemnitzacions compensatòries, jo espero que... Hi va haver 
una convocatòria, que va fer el conseller Ciuraneta, però que no es va pagar tot; per 
tant, hauran de resoldre-ho sense que això afecti el PDR actual; per tant, s’haurà de re-
soldre el que queda pendent. I, pel que fa a modernització d’inversions, el mateix: hi va 
haver una retallada al 2012, i al 2013 no hi va haver convocatòria; per tant, caldrà que 
hi hagi convocatòria.

Pel que fa a les qüestions de pesca, a mi m’ha agradat, m’ha agradat el que vostè 
deia, m’ha agradat la música, però crec que cal concretar i, sobretot, hi han molts deures 
endarrerits a fer. I el primer és ordenar el sector. Miri, aquest sector –ho deia, em pen-
so, en l’últim debat que hi va haver– encara té un règim laboral o de relacions laborals, 
diguéssim, de l’edat mitjana. Vostè ho sap, com es fan els pagaments: la part, l’armador, 
els pescadors... I, per tant, el primer que cal fer, jo crec..., o sigui, tenim un problema la-
boral important entre armadors i pescadors, que, a més, es veu agreujat amb el tema de 
les vedes –si es cobren, com es cobren. Per tant, jo crec que ho hem d’intentar arreglar 
i que, a més, el Reglament de la política pesquera comuna ens dóna possibilitats per po-
der-ho arreglar. Per tant, és un dels primers temes que va quedar penjat la passada le-
gislatura i que caldrà resoldre. Per tant, s’haurà d’establir..., igual que en la línia d’ajuts 
dels fons europeus hi ha una línia, haurem de veure com ho fem per poder pagar als ma-
riners que forçosament estan aturats en el temps de veda. Perquè els períodes de veda són 
necessaris, però, clar, el que no pot ser és que això ho acabin pagant els mariners o els ar-
madors. Per tant, fins ara només cobraven els armadors; hem de veure com cobren els ma-
riners i com ho hem de fer possible amb un consens amb confraries, amb l’Institut Social 
de la Marina, i quin règim contractual fem. Sabem que hi ha hagut dos convenis, a Llançà 
i a Arenys de Mar, que són convenis que s’han fet amb l’arrossegament; per tant, podríem 
mirar com aquests convenis..., si podem extrapolar-los a la pesca del cercle, etcètera.

També, jo crec que... Vostè parlava d’una agència catalana de la pesca; a mi em fa 
una por això de crear moltes agències... Primer, perquè no sé si tindrà temps, consellera, 
i li ho dic de veritat, perquè, amb disset mesos, no sé si tindrem temps de tanta agèn-
cia. Jo penso que seria molt important que el que existeix ho féssim funcionar. I si, a 
més, després ens dóna temps de fer agències, perfecte. Per tant, el que tenim, que són 
les confraries, que són..., hem de mirar com ho arreglem, com fem aquest pla català de 
la pesca, i com establim, també, aquests plans operatius; com establim, en aquest marc 
de gestió catalana de la pesca, quina gestió en fem, de les pesqueries. El model que hem 
aplicat al sonso i a la gamba blanca l’hauríem d’aplicar en altres pesqueries. I, en aquest 
sentit, ja li dic que a nosaltres ens preocupa especialment el tema del peix blau a Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre, que entrarem propostes per veure com es pot resoldre 
aquesta qüestió, que afecta un tipus de pesqueria que, a més, és positiva en tant que és 
una pesqueria que és molt sostenible, perquè no té descarts i per al medi és positiva.

També, aquí, ens interessa, en el tema de la pesca, tot el tema de traçabilitat, trans-
parència en el mercat; sobretot aquí s’ha de veure què passa amb el codi de bones pràc-
tiques amb Mercabarna, que és qui acaba distribuint el 95 per cent del peix. També en 
aquest sentit li presentarem propostes.

I hi ha una qüestió que és la de l’ampliació de les reserves marines; creiem que va 
molt relacionat amb la sostenibilitat de la pesca, tal com diu el Conveni de diversitat 
bio lògica. Cal ampliar les reserves, i el fet és que, on s’han ampliat, hi ha hagut una mi-
llora en les captures.

Pel que fa a gestió forestal, vostè defensava el pla, el pla que es va aprovar. Nosaltres 
som molt crítics amb aquest pla i creiem que hi ha qüestions que s’haurien de modifi-
car. Aquell pla tenia una visió molt productivista –ja ens vam discutir en el seu moment 
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amb el conseller Pelegrí–; tan, tan productivista, tan de veure el bosc com una manera 
de treure diners –que també ho ha de ser, s’ha de gestionar, però no només–, que fins i 
tot vam tenir el conflicte amb els boscos madurs i boscos singulars, que es pretenien fer 
aprofitaments forestals. Per tant, nosaltres creiem que cal revisar –cal revisar– aquest 
Pla de gestió forestal.

I, sobretot, vostè parlava dels convenis amb ajuntaments. Nosaltres també som crí-
tics, li ho diré, perquè hem tingut coneixement d’aquests convenis que es fan amb al-
guns ajuntaments que tenen forests públiques, per exemple, a la Cerdanya. Creiem que 
aquests convenis, tal com s’estan fent, vulneren l’autonomia local i capitalitzen tots 
els recursos al departament, no els capitalitza l’ajuntament, i per tant, els ajuntaments 
 queden en aquest sentit desprotegits i perden part dels seus recursos. Per tant, creiem que  
s’ha de fer una altra gestió d’aquests boscos.

Pel que fa al tema dels agents rurals, ens agradaria preguntar-li si, atès que ara tot 
el paquet de medi natural ha passat al Departament de Territori i Sostenibilitat... –els 
agents rurals eren la policia del medi ambient, deixi-m’ho dir així–, clar, vostès, ara, en 
el departament tenen només la Direcció General de Forests: què passa amb els agents 
rurals? Hi continuen, està clar, es queden en el seu departament, però jo el que vull és 
que les seves competències quant a policia del medi ambient quedin clares, perquè no 
només es dedicaven a forest; ells feien forest, caça, pesca, però també tots els delictes 
mediambientals. Per tant, ens agradaria que s’aclarís el marc competencial. (Sona el se-
nyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Per últim, en temes forestals, també recordar-li, consellera, un tema que crec ja que  
és un frau antidemocràtic: el tema de les eleccions en el Centre de la Propietat Forestal; és  
un tema que s’ha de resoldre, i que està pendent, i vam aprovar diverses resolucions a la 
legislatura passada.

I per últim –i un moment–, en el tema de l’aigua, vostè parlava de regadius i de l’ai-
gua. Miri, necessitem el pacte nacional de l’aigua, per diverses qüestions: pel tema dels 
purins, però també pel tema Segarra-Garrigues. Vostè sap que es va presentar una de-
núncia a fiscalia pels sobrecostos de les obres del Segarra-Garrigues; la vam presentar 
el nostre grup, Aigua és Vida i Enginyeria Sense Fronteres. Cal clarificar el tema del 
Segarra-Garrigues i cal clarificar-lo perquè el que ens interessa és que sigui una infraes-
tructura útil i sobretot que serveixi perquè els pagesos puguin regar. Per tant, en aquest 
sentit m’agradaria saber quin és el seu criteri.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. A continuació té la paraula, per part del Grup del Partit 
Popular, el diputat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Voldria iniciar aquesta intervenció, evidentment, 
sumant-me a les salutacions a tota la gent del sector que està aquí en aquesta sala, que 
ens està seguint també des d’altres mitjans. I voldria també felicitar, primer, la presi-
denta de la comissió, la bona amiga Marisa Xandri, una lleidatana que s’estima la seva 
 terra, i felicitar també la consellera Meritxell Serret, una altra lleidatana que s’estima 
molt la seva terra i el camp. Per tant, aquí tenim un poder de dones lleidatanes i ens 
n’hem de congratular.

Permetin-me també una petita llicència personal, ja que és la primera intervenció. 
Vinc de família d’agricultors i ramaders –no catalans, asturians, els vaqueiros de al-
zada, suposo que algú n’ha sentit parlar–, per tant, és un honor que connecta amb una 
part important del que sóc, del que sento contribuir com a portaveu en una comissió per 
ajudar un sector que estimo profundament, i fer-ho també a Catalunya, país d’agricul-
tors. Aquesta expressió, «país d’agricultors», no és meva; era el títol de la conferència 
de l’historiador Joan Vilà i Valentí en la seva entrada a l’Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, l’any 1971. I és veritat. I també ho deia Vicens Vives, a Notícia de Cata-
lunya, quan deia que el tòpic atribueix a la indústria, el comerç i la burgesia l’essència 
pura de Catalunya, quan en realitat, si som rigorosos, per definir històricament Catalu-
nya l’hauríem de definir com a «terra d’agricultors».
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Per tant, no és aquesta una comissió d’allò que en diem, en termes col·loquials, en 
política, una comissió «maria». Ha de ser una comissió importantíssima, cabdal; tenim 
una bona presidenta per dirigir-la, i esperem que funcioni millor que en d’altres oca-
sions, i que el Govern hi sigui més actiu, que hi hagin més compareixences, perquè, 
francament, he revisat les actes i no sempre hem estat a l’alçada del que havíem d’estar.

Bé, entrant en matèria, avui, aquest matí, també teníem una compareixença de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, del senyor Baiget, que curiosament ha iniciat la seva 
intervenció amb les mateixes paraules que la senyora Serret –suposo que és una direc-
triu de partit–, dient que tot el que es comentaria a partir d’aquest moment estaria supe-
ditat al procés de desconnexió –com se li vulgui dir– i que era tot... o estava íntimament 
lligat, etcètera.

Això del procés té un avantatge, que et permet, doncs, fer projeccions idíl·liques de 
futur mentre que al present tot és culpa de Madrid, i això dóna una relaxació, a qui fa la 
compareixença, brutal. Però, a l’hora de la veritat, la realitat és tossuda i els problemes 
del dia a dia són tossuts. I malgrat que es vulguin ficar al calaix o es vulguin enviar a 
Madrid, els problemes tornen; en això són stakhanovistes; són cruels, els problemes.

Vostè ha dit que el 63 per cent d’allò que es va dir als plenaris monogràfics d’abril 
de 2012 i 11 de juliol de 2014 s’ha complert. Doncs, bé, la primera nota de premsa o la 
més recent que he tingut el plaer de llegir d’Unió de Pagesos el que denuncia és –ho cito 
textualment– «l’incompliment sistemàtic dels acords dels plenaris monogràfics del Par-
lament de Catalunya». Aquí, Houston, també tenim un problema. No sé qui... Jo estic 
més per creure la gent d’Unió de Pagesos, amb tot el respecte que li tinc, senyora Serret.

També diuen, en una altra nota de premsa, que denuncien la denegació massiva d’ex-
pedients de modernització agrària dels darrers anys i que esperen que la cosa canviï. 
Sobre això no ha parlat; hi hauria de fer alguna referència.

Jo, per tant, també voldria fer-li un prec: que faci compatibles les legítimes «enso-
nyacions» que vulgui sobre la qüestió del procés amb el dia a dia, amb la resolució de 
problemes concrets, com els dos de què acabo de fer esment. 

Voldria també plantejar-li..., la seva exposició ha estat molt llarga i, a més, ha de-
dicat temps i ha parlat de moltes coses que podem compartir tots, evidentment; però 
m’agradaria centrar-me en tres o quatre cosetes que o no se n’ha parlat o crec que hi 
hauríem també d’aprofundir més: pesca continental, PAC, dejeccions ramaderes, PHN i 
una reflexió final sobre el tema de la transició nacional que, en fi, com diu un amic meu, 
si no ho dic, rebento, i ho he de dir i he d’acabar la intervenció així.

Voldria parlar de la pesca continental perquè ningú no en parla. Sobre la pesca en 
general, doncs, comparteixo cent per cent el que ha dit la senyora Hortènsia Grau –és 
tarragonina com jo i es nota la deformació–; aquest matí ja coincidia amb el seu com-
pany Vidal, en una part substancial del que diu; començo, ara sí, a estar preocupat amb 
tanta coincidència amb els companys de Catalunya Sí que es Pot, però, bé, la veritat és 
que, en justícia, he de dir que comparteixo plenament el que ha dit.

Pesca continental, que té una importància turística a l’interior i a la muntanya: es 
queixen d’una desídia absoluta del Govern. Però, a més, d’alguns prejudicis ideològics 
que els han perjudicat molt. I en poso un exemple molt concret: la llicència costa aquí 
vint-i-cinc euros i a l’Aragó costa vint-i-cinc euros; la diferència és que la llicència de 
l’Aragó et serveix per pescar a l’Aragó i a sis comunitats autònomes més, espanyoles, i 
a aquesta gent, l’aficionat, li agrada moure’s –li agrada moure’s. La catalana només ser-
veix per Catalunya, pel mateix preu. Es van entrevistar amb el senyor Francesc Homs, 
que deia que, com que ens estem desconnectant –aquí tothom es desconnecta–, la cosa 
no podria canviar. Doncs bé, ja tenim un exemple de com el talibanisme ideològic  acaba 
perjudicant un sector que ha passat de 61.207 llicències l’any passat a 53.000 enguany. 
Aquí, molta gent, què ha fet? Doncs, s’està traient la llicència a l’Aragó directament; 
amb el que suposa també de recaptació, perquè es viu dels tiquets, en aquest sector, i 
també de la llicència. I per tant, no disposarem, si continuem amb aquest ritme, dels 
recursos per poder recolzar aquest sector, hi insisteixo, important; 53.000 llicències,  
i això que estan baixant, són moltes persones, molta gent d’aquí.

PAC. Sobre això sí que, el que diré ara, m’agradaria una resposta concreta. Miri, 
vostè com a lleidatana sap perfectament que hi ha més d’un miler d’agricultors a Lleida 
que tenen parcel·les a Catalunya i a l’Aragó, i que han demanat, per doble via, la PAC, a 
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l’Aragó i a Catalunya. A l’Aragó l’han cobrada i a Catalunya, no. I amb això, «Madrit» 
–acabat amb te– no hi té res a veure. M’explica, si us plau, senyora Serret, per què ens 
està passant això? Això també és un problema del dia a dia, no és un problema d’una 
visió de futur.

Dejeccions ramaderes. Vostè ha parlat del tema, és veritat, no li ho negaré, però no 
ho ha acabat de concretar massa. Jo li faria dues preguntes molt concretes. La primera: 
en quantes explotacions s’ha iniciat la diagnosi anunciada pel Govern al març de 2014, 
fa dos anys? I segona pregunta: quan s’aprovarà el decret de gestió, de fertilització del 
sòl i dejeccions, que també es va anunciar durant el mes de març de l’any 2014? Ja han 
passat dos anys; els ramaders necessiten aquest decret; és un instrument, una eina, per 
substituir el que teníem l’any 2009. I, moltes vegades, quan es reivindiquen des d’aquí 
eines –«volem més eines»–, resulta que les eines que podem aprovar des del mateix 
Parlament de Catalunya, des del Govern de Catalunya, aquestes no les fem servir. Em 
recorda una mica el debat sobre la Llei electoral; demanem competències, però després, 
les que tenim, no les exercim. Quan s’aprovarà aquest decret?

I PHN. Bé, a mi el que m’agradaria, en nom del Grup Popular, demanar-li respectuo-
sament en aquest tema és coherència i valentia; coherència i valentia per ser capaç de 
dir en públic i en privat el mateix discurs. No és just –no és just– que als regants de Llei-
da i als regants del marge dret de les Terres de l’Ebre, que estan a favor del pla de conca, 
se’ls digui: «Tranquils, és que políticament ens veiem obligats a dir que això no funcio-
na, que això és un robatori, etcètera», i després anar, baixar al Delta a allò, a la presa 
de la Bastilla, al crit de «lo riu és vida, l’aigua no es ven». Una miqueta de coherència. 
Perquè jo li plantejaria una pregunta molt concreta, i espero la resposta: els regants que 
estan a favor a Lleida i a les Terres de l’Ebre són uns lladres d’aigua, uns botiflers, uns 
insolidaris per defensar el pla de conca o això només ho som els del PP? M’agradaria 
que ens donés una resposta, perquè crec que es mereixen –els regants de Lleida, de les 
Terres de l’Ebre– el mateix respecte que la gent que està en contra del pla de conca.

I finalment, acabaré amb una petita reflexió sobre la transició nacional, que vostè ha 
plantejat com una mena de fil conductor per aconseguir aquest escenari d’excel·lència 
internacional reconegut. Doncs, li nego la major. Crec sincerament que aquest escenari 
planteja al sector dubtes i incerteses, i li’n posaré un exemple. Intentaré fugir de qualse-
vol discurs catastrofista, perquè li puc assegurar que no m’agraden, però pensem en el 
cas més favorable a la seva manera d’entendre el món, a la seva ideologia, etcètera, i és 
que Catalunya sortís d’Europa –perquè això sí que ho ha dit tothom–, anés a la cua per 
tornar a entrar a Europa i vostès fessin les coses tan bé –posem el cas hipotètic més fa-
vorable per a vostès–, ho fessin tan bé que, en lloc d’esperar deu anys, que és la mitjana 
que la resta de futurs estats de la Unió Europea han hagut d’esperar, vostès només ho 
fessin en dos anys, perquè són molt bons, són excel·lents, i ho fessin només en dos anys. 
Es pot permetre el sector la incertesa de dos anys sense saber què passaria amb la PAC 
i amb tants temes que vostè coneix molt millor que jo?

Per tant, i és el prec final, vostè té la seva ideologia, la seva filiació política –absolu-
tament legítima, només faltaria–, però ara és la consellera de tots, i, per tant, és la seva 
responsabilitat garantir certesa, estabilitat i fiabilitat per a tothom.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. A continuació té la paraula, per part del Grup Parlamentari 
de la CUP - Crida Constituent, el diputat Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, felicitar la nova consellera per 
aquesta, podríem dir, excel·lent exposició; es nota que ve del sector i que darrere tam-
bé té un equip de gent que sap del que parla i del que es porta entre mans. I tanmateix, 
m’agradaria fer-li algunes aportacions en clau constructiva, en clau positiva, que totes 
elles, doncs, entenem que es poden continuar treballant al llarg de la legislatura. Al-
gunes són de caràcter general, que és potser on hi perdré més temps, i algunes qües-
tions, diguéssim, molt concretes que, ja dic, mos agradaria continuar treballant, igual 
que hem fet ja en aquest inici de legislatura amb alguns dels reptes que vostè ha esmen-
tat, que encara m’hi tornaré a referir; concretament, a lo de l’aigua, amb una moció que 
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vam presentar la CUP - Crida Constituent la setmana passada, i que vam votar conjun-
tament, amb una àmplia majoria, amb d’altres partits també, un punt, no?, referent a la 
revisió del canal Segarra-Garrigues i del Xerta-Sénia, en lo sentit de reforçar aques-
ta dimensió territorial, aquesta dimensió d’eficiència, aquesta dimensió de sobirania, 
aquesta dimensió de reequilibri territorial, que és per lo que hauria de servir i pel que 
estava previst aquest canal inicialment, i que me consta que va ser, diguéssim, doncs, 
treballada també per part del seu departament, aquesta esmena, i la vam acceptar im-
mediatament, perquè mos va semblar, doncs, diguéssim, una molt bona manera de co-
mençar a entendre-mos.

I vostè feia referència a alguns reptes; per exemple, el canvi climàtic, ha dit; parlava 
d’aquest de l’aigua, parlava del repte demogràfic, parlava també del repte del sòl fèrtil 
–a aquest m’hi referiré de manera especial–, i potser ha passat massa de puntetes per 
davant de dos reptes que, al nostre parer, són los substancials, no? I, si més no, entenem 
que tot lo repte alimentari bàsicament s’hauria d’enfocar a partir d’entendre com fun-
ciona el món actualment, especialment des del punt de vista de la sobirania energètica, 
que hi ha fet referència des del punt de vista dels costos que això significa a nivell de 
producció, però no tant des del punt de vista sistèmic, és a dir, des del punt de vista del 
transport d’aquests aliments amunt i avall, i que això té una vinculació absolutament di-
recta amb termes de sobirania alimentària.

I dic això perquè nosaltres entenem la sobirania alimentària com una de les sobira-
nies bàsiques per a la vida. És a dir, nosaltres som independentistes radicals, en aquest 
sentit, no?; és a dir, no ho som només de bandera, diguéssim, des del punt de vista 
simbòlic o ideològic, sinó de portar la independència a poder acabar decidint sobre to-
tes aquelles qüestions que mos afecten per a la vida quotidiana. L’alimentació és una 
d’aquestes i és la més important, entenem, perquè les persones, si no mengem, mos mo-
rim. I esta és una qüestió bàsica que hem de fer cada dia; tot lo altre, si un dia mos 
quedem sense cobertura al mòbil, un dia se mos trenca l’ordinador, un altre no funciona 
no sé què, no passa re; però si no mengem, mos morim. Los sociòlegs precisament diuen 
que entre l’ordre i el desordre social hi ha tres dejunis de diferència. És a dir, si tenim 
tres dies sense menjar una societat, al quart tenim lo caos social perquè per menjar fem 
de tot; és a dir, si convé assaltem un supermercat i, si convé, mataríem, perquè el menjar 
és una qüestió absolutament bàsica per a la supervivència humana.

I és cert que històricament, des de la Generalitat i en general, no?, des de l’entorn en 
el qual mos movem, a l’alimentació i el sector agrari, doncs, sempre s’ha estat una mi-
queta arraconat, o bastant arraconat; no se li ha donat la importància que té. De fet, la 
Llei de política territorial del 83, també el Pla territorial general de Catalunya de l’any 
95, feia referència a qüestions de sobirania alimentària i parlava i precisava específi-
cament que s’havia de fer lo pla d’espais d’interès agrari com un dels plans sectorials. 
«Casualment» –ho «entrecomillo»–, l’únic pla sectorial que no s’ha fet des de l’aprova-
ció del Pla territorial general de Catalunya l’any 95, eh? –i fa vint anys, d’això–, és lo pla 
d’espais d’interès agrari, que me consta que la passada legislatura sí que es va treballar 
en la línia d’aprovar la llei del sòl d’ús agrari, que seria l’equivalent a aquest pla secto-
rial. Però, en qualsevol cas, diguéssim que hem actuat, doncs, tots aquests anys, que han 
sigut los que han transformat més quantitat de territori al llarg de tota la història de la 
humanitat junta, sense aquest pla d’espais d’interès agrari que, de fet, ha hipotecat en 
molts casos los sòls més fèrtils i més interessants del país.

I dic això per una qüestió molt important que va referida a aquesta qüestió de la so-
birania alimentària, a la qüestió estratègica de supervivència, a la qüestió de..., i això és 
independentment de les ideologies que cada u tingui, és a dir, menjar, tots mengem, si-
guis de dretes, d’esquerres o d’extrema esquerra, com estic jo aquí situat, no?, i el país 
també; és a dir, menjar és una cosa absolutament bàsica.

I sempre explico una anècdota, jo, als meus alumnes –perquè dono classe a la uni-
versitat a estones, també–, i sempre els l’explico el primer dia de classe perquè enten-
guin això, no?: és una qüestió bàsica. L’any 2008, si ho recordeu, hi va haver una vaga 
de transportistes motivada per un increment del preu del petroli, que va derivar en un 
increment del preu dels combustibles, i a l’agost se’n van anar a la vaga. Van demanar 
a l’Estat que intercedís per a evitar anar a la vaga, no ho van fer, i no recordo exacta-
ment mai si van ser dos o tres setmanes que van estar de vaga. Això automàticament va 



DSPC C 50
25 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CARPA 28

comportar un desabastiment dels mercats, dels grans mercats distribuïdors –en lo cas, 
diguéssim, més proper a nosaltres seria Mercabarna–, que a la vegada, doncs, van des- 
abastir els diferents mercats, supermercats, etcètera, la cadena més petita, més de pro-
ximitat.

Això va acabar sent primera notícia en un telenotícies de TV3, una imatge de veure 
estanteries buides de supermercat, que era una cosa que era la primera vegada que es 
veia en generació i mitja, perquè els nostres pares i els nostres iaios sí que van passar 
molta misèria alimentària, però, diguéssim, que, la nostra generació, és un concepte que 
no l’havíem entès, ni l’havíem vist mai, que són estanteries buides de supermercat i de 
mercat.

Doncs, bé, l’únic producte agrari que va poder arribar als diferents mercats va ser lo 
de l’horta del Baix Llobregat. Per què? Per una qüestió estrictament de proximitat, per-
què com que no depenia del gran transport ni de portar aliments amunt i avall, va ser 
l’únic capaç de poder abastir en aquells dies... –bé, abastir..., lo que va poder, perquè, 
vull dir, va abastir lo que va poder.

De fet, aquesta és la gran problemàtica i el gran drama que tenim al país, que és que 
produïm molta carn, produïm molt peix, produïm..., o pesquem molt peix –no és que el pro-
duïm–, o produïm molts productes alimentaris, però, en canvi, només tenim un 30 per cent 
de sobirania alimentària.

I aquest és lo gran drama; és a dir, tenim tanta quantitat de menjar..., però que, bàsi-
cament, servix per a exportar, perquè són bàsicament monocultius especialitzats, i, en 
canvi, no som capaços de garantir en situacions d’emergència com va ser en aquest cas... 
Però perquè va durar quinze dies, aquella vaga. Ara posem-nos en un escenari pitjor, 
que la interrupció d’aquest sistema de transport hagués sigut, doncs, molt més llarga, 
per aquesta causa o per altres causes pitjors... Ostres! Com ho fotem, això? És a dir, aquí 
tindrem un problema.

Per tant, és una qüestió absolutament estratègica i jo crec que no està prou reflexio-
nada, i això és una qüestió que segurament li transcendix a vostè, dins del seu departa-
ment..., sinó que és una qüestió d’abast de país. Però, en tot cas, des del seu departament, 
doncs, s’hauria de posar major èmfasi en aquesta qüestió, que jo crec que és una de les 
qüestions que potser ha faltat o que no he entès prou bé o no m’ha arribat prou bé de la 
seua intervenció, no?; aquesta, diguéssim, falta de visió estratègica d’aquest sector, més 
enllà d’entendre-ho com una visió, doncs, que genera llocs de treball, que fixa gent en el 
territori, i que tot això, evidentment, s’ha de continuar fent.

Però sí que incorporar aquesta dimensió, perquè al final és cert que a Catalunya 
tenim més de 800.000 hectàrees de terres, diguéssim, bones per a conrear, que són 
exactament les mateixes que necessitaríem per a abastir-mos cent per cent de produc-
tes alimentaris, i, al final, al pagès o al productor, tant li fa. I, al contrari, entenem que 
li acabaria sent molt més positiu produir i poder-ho vendre a un preu, segurament, molt 
més just per a ell, d’una forma molt més sostenible des del punt de vista ambiental, del 
transport, etcètera, i a l’usuari final, molt més barat.

I al final, de lo que es tracta és de reconvertir tot aquest sistema. Nosaltres ente-
nem..., i entenem que això en divuit mesos segurament no ho podrem fer, no?, o en dis-
set, però sí treballar, sobretot, en aquesta línia estratègica de sustentació alimentària de 
la població. I ja dic, i al final això acaba sent molt mes just; és a dir, en comptes de pro-
duir tants quilos de maçanes, de peres, del que sigui, d’avellanes, o el que sigui..., portar 
això cap a una dimensió més de proximitat, perquè és molt més just per a tots.

Dita aquesta qüestió general, i aquí s’emmarcaria, doncs, la necessitat per a comen-
çar a avançar en aquesta línia de nou escenari que nosaltres entenem que és lo que cal-
dria, entenem com una estratègia clara que el departament sí que hauria de prioritzar, 
doncs, impulsar la llei del sòl d’ús agrari, aquesta que va quedar encallada al final de 
la..., per finalització, no?, de la passada legislatura, perquè és, diguéssim, la base sobre la  
qual podem bastir aquest nou model. És a dir, hem de blindar aquests sòls d’interès 
agrari abans, doncs, que els acabem de fer malbé com hem fet aquests últims anys.

Nosaltres entenem que aquesta sobirania alimentària és possible, és cent per cent 
possible, i que, a més a més, doncs, aquí sí que lo sector entenem que hauria d’anar rein-
ventant-se i portant-ho, diguéssim, cap a aquest nou escenari.
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De fet, una de les qüestions concretes que ara començaré a desgranar –no em donarà 
temps d’acabar-ho ara i ho acabaré en acabat– és, a nivell d’agricultura, la nostra aposta 
clara i ferma cap a l’agricultura ecològica i de proximitat, fet que no és massa opinable, 
diguéssim, no?, sinó que és la nova realitat; la nova realitat ja avança cap aquí, sobretot, 
per aquesta qüestió de l’increment dels costos energètics, que no només és en lo com-
bustible, sinó també en los diferents productes que l’agricultura industrial utilitza, per-
què estan sempre vinculats i associats al preu del petroli..., doncs, s’està encarint i molta 
gent està optant cap aquí.

Per a només donar una dada, per a entendre això, que amb escenari de crisi, doncs, 
semblava que tot això de l’agricultura ecològica era molt car i molt complicat, doncs, re-
sulta que és quan més s’ha incrementat la quantitat de productors i d’hectàrees que tenim 
al país. En lo període precrisi, del 2000 al 2007, vam tindre uns increments en lo que 
serien los productors d’un 135 per cent. I des de la crisi, des del 2007 cap al 14, hem tin-
gut un increment del 193 per cent en los productors. Si això ho traslladem a hectàrees, 
hem passat d’11.000 hectàrees l’any 2000 a més de 120.000 hectàrees l’any 2014, eh?; 
d’aquestes 800.000 hectàrees i escaig que tenim bones, doncs, 120.000, diguéssim, ja 
estem ocupant-les a través d’agricultura ecològica.

Això és la nova realitat; avança cap aquí, la nova realitat, i sempre ho hem anat repe-
tint, a diferents compareixences. Tenim aquí una doble oportunitat. La primera és bastir 
un nou país, no?, i amb això hi estem d’acord, i això presenta una sèrie d’oportunitats 
per fer les coses de manera diferent. I, a l’altra banda, diguéssim, o com a nou repte i 
nova oportunitat, o actual repte i actual oportunitat, estaria aquesta qüestió d’entendre 
com funciona el món actualment, no? Si som capaços de fer aquestes dos coses bé, mos 
podem anar entenent en moltes de les qüestions que després continuaré a la segona part 
de la intervenció. (Veus de fons.) No? Són deu minuts, no? (Veus de fons.) Ah.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat; ha clavat el temps. Donaria la paraula ara, ja per a acabar 
aquest torn de paraules dels grups parlamentaris, a la diputada Dolors Rovirola, com a 
representant, com a portaveu, del Grup Parlamentari Junts pel Sí.

Maria Dolors Rovirola i Coromí 

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, secretari general, director general, altra gent 
que ens ha vingut del departament..., i una salutació també molt especial a tots els re-
presentants d’associacions i sindicats del sector que avui segueixen des d’aquesta sala 
aquesta compareixença, i també, doncs, des d’altres punts. Bona tarda a tots.

Gràcies, consellera, per aquesta exposició tan extensa, clara i detallada dels que se-
ran els eixos prioritaris d’aquesta legislatura en aquest departament.

Obriré el meu torn parlant d’aspectes generals del sector, perquè la gent s’adoni..., 
per visualitzar la seva importància i l’afectació directa que té entre tota la població. Per-
què quan parlem d’agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura estem parlant del sector 
primari, el que produeix i abasteix d’aliments tota la població; estem parlant que l’agri-
cultura és el conjunt de les activitats econòmiques i tècniques del tractament del sòl i 
dels conreus de les terres per a la producció d’aliments; estem parlant que la ramaderia 
és la cria d’animals també per proporcionar aliments; estem parlant que la pesca es basa 
en l’aprofitament dels recursos alimentaris que ens ofereix el mar, i estem parlant que 
la silvicultura no es limita tan sols a la producció de fusta i a l’aprofitament dels boscos, 
sinó que és molt important, també, per a la producció dels aliments.

Així, doncs, el pes de l’agricultura i la ramaderia sobre el gruix de l’economia cata-
lana està al voltant del 2,5 per cent del PIB; genera molta riquesa de manera indirecta; 
gestiona l’economia de les àrees rurals a Catalunya, que representa, com molt bé ha dit 
la consellera, quasi un 80 per cent del territori, i concentra una mica més del 10 per cent 
de la població catalana.

Aquesta estructura productiva del sector primari fa que la producció final agrària a 
Catalunya es situï per damunt dels 4 milions d’euros; el 40 per cent, a agricultura i el 60 
per cent, per a la ramaderia, al revés que a l’Estat espanyol. Això es tradueix en el fet 
que s’ofereixen aliments de gran qualitat, segurs i sans.
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La importància d’aquest sector també es veu quan la Unió Europea hi destina el 42 
per cent del seu pressupost a través de la PAC. Per tant, tenim un sector reconegut es-
tratègic.

Al voltant d’aquest sector, a Catalunya s’ha creat una important indústria 
agroalimen tària de transformació de primer ordre; ha generat el segon clúster en indús-
tria alimentària europea, després de la regió de Llombardia. I si integrem l’agricultura 
amb la indústria alimentària, ens trobem que aquest sector agroalimentari català és el 
primer clúster d’Europa, amb un volum de negoci de més de 24.000 milions d’euros, i 
ocupant –això també és molt important– unes vuitanta mil persones.

Però en aquest sector, com sempre ha passat, no tot són flors i violes. A banda de la 
crisi econòmica, tenim problemes endèmics que ja fa temps que arrosseguem, com, per 
exemple –i s’ha dit abans aquí per algun altre portaveu–, que el 38 per cent de les ex-
plotacions agràries tenen titulars de seixanta-cinc anys o més. Per tant, tenim un sector 
envellit, i s’ha de potenciar el relleu generacional; continuar donant ajudes per a la in-
corporació de joves. I celebrem el que la consellera ha dit, que serà una de les prioritats 
d’aquest departament, doncs, continuar donant suport a la incorporació de joves.

També tenim un altre mal endèmic, que és l’encariment de les matèries primeres. 
Catalunya només produïm el 40 per cent dels cereals que es necessiten per alimentar 
la nostra cabana ramadera; els preus han pujat molt els últims anys i es posa en entre-
dit la competitivitat de la producció ramadera catalana i, de rebot, la indústria càrnia de 
transformació. 

El sector làctic, un altre problema; també l’arrosseguem des de fa temps, però úl-
timament, doncs, veiem que han tancat el 60 per cent de les explotacions, i ara s’hi ha 
afegit la supressió de les quotes lleteres. Per tant, què passa amb això? Passa que els 
preus han baixat i no pararan de baixar, segons diuen, en aquest primer semestre d’a-
quest any, per l’increment de la producció i la disminució de la demanda, per exemple 
de països com Rússia, pel veto rus als productes europeus. Sabem, consellera, que..., em 
sembla que ahir a la tarda es va reunir amb el sector, i en tot cas, volíem saber quines 
actuacions es portaran a terme per a aquest sector làctic.

La crisi de preus, una altra batalla; una clara indefensió del productor enfront de les 
empreses multinacionals, que exerceixen un clar domini. Hem de ser valents i posar-hi 
fre. El productor ven per sota del preu de cost, moltes vegades o quasi sempre, i el com-
prador, el consumidor final, paga, per exemple, en el cas del porcí, fins a un 450 per cent 
més a la carnisseria. Això és escandalós, trobem, i humiliant. Un altre exemple, per 
exemple, és en el tema del conill: el cost del productor és d’1,80; l’hi paguen a 1,30, i es 
pot veure a la carnisseria el cost..., i el consumidor el paga a 5,50. Per tant, es necessita 
un pla de xoc i ser valents.

Els pagesos necessiten guanyar-se la vida i vendre a preus dignes. En aquest sentit, 
valorarem positivament que es vulgui aprofundir en les bones pràctiques comercials en-
tre els actors de la cadena alimentària i impulsar l’observatori de preus, i donar suport, 
també, a la comercialització dels productes de proximitat o també dits «de quilòmetre 
zero».

Un altre element cabdal per a la producció d’aliments és l’aigua; per això també és 
necessària aquesta modernització i desenvolupament de nous regadius per a la produc-
ció agrària i ramadera.

Problemes que tenim afegits a aquests que acabem de destacar: per exemple, els 
danys que causa la fauna salvatge; els senglars, els conills, els voltors, el cabirols des-
trossen els conreus i generen pèrdues econòmiques en els cereals, en els fruiters, en les 
hortalisses, a tot el que troben. S’han de poder fer batudes sempre que sigui necessari, 
amb el suport dels agents rurals. Valorem positivament, en aquest sentit, l’anunci d’una 
nova llei de caça.

Les plagues, com la del cargol poma en els cultius de l’arròs; per exemple, en el Del-
ta encara hi tenim aquesta plaga, que no està controlada. Sabem també que s’ha trobat, 
vostè, consellera, amb el sector arrosser del Delta i que tenim un pla de xoc ja estipulat 
amb uns 5 milions, també, d’euros amb un pla de cinc anys per veure si podem, doncs, 
eradicar aquesta plaga.

La processionària és un altre problema, agreujat, que ha vingut per la sequera i per 
les altes temperatures d’aquest hivern, que no són normals. Crec que s’han fet unes pro-
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ves pilot per detectar aquesta malaltia; en tot cas, voldríem saber si s’han fet i com es 
valoren aquestes proves pilot, o si es faran. 

Una altra malaltia que tenim..., bé, que no la tenim aquí però s’ha de prevenir, és la 
llengua blava, que tenim el focus a França. Nosaltres pensem que la vacunació és un 
tema preventiu, però també hi ha algun sector ramader que li sembla que no, perquè el 
2008 amb les vacunes, doncs, van haver-hi moltes pèrdues d’animals. Per això, pregun-
tem a veure quina valoració fa la conselleria, el departament, d’aquest tema. 

I, per altra banda, també celebrem que s’estigui treballant en un nou pla de dejec-
cions ramaderes, que juntament amb el que ha dit dels ajuts per fomentar les energies 
renovables..., per exemple, es pot generar electricitat a partir de subproductes i de pu-
rins; per tant, això pot ser molt viable econòmicament i sostenible i una solució al pro-
blema que tenim dels purins en aquests moments. 

Un altre problema que tenim i que veig que no ha anomenat cap portaveu és el pro-
blema de les revisions cadastrals en sòl rústic. En aquestes revisions es classifiquen tots 
els sostres de..., en sòl rústic com a sòl industrial. Això origina una despesa afegida al 
pagès molt i molt important, que s’hauria d’evitar. No sé si és possible suggerir, per 
exemple, als ajuntaments, des del departament, que s’apliquessin el mínim dels barems, 
que van del 0,3 al 0,9, i que es donessin al màxim de facilitats als pagesos per poder fer 
al·legacions, ja que s’ha comprovat que hi ha molts errors en els càlculs inicials.

Per altra banda, la dependència de l’Estat espanyol té molts factors negatius; per 
exemple, en el PDR, que és l’instrument de planificació agrària i ramadera més impor-
tant per a aquest sector. Els recursos per al període 2014-2020 s’han vist disminuïts, 
amb un 75 per cent menys que l’anterior que teníem, l’anterior pla, malgrat que la Gene-
ralitat i la Unió Europea han augmentat els seus recursos. Està clar que així no podem 
seguir.

També, un altre exemple clar d’aquesta dependència és la PAC, perquè com que no 
tenim encara l’estat propi, doncs, depenem del que negocia Madrid. Per tant, el nostre 
model d’agricultura mediterrània i ramaderia intensiva no és el que es defensa des de 
Madrid i no està valorat, doncs, dins l’Estat espanyol, però sí que està valorat des d’Eu-
ropa. Però ens trobem que, quan vénen els recursos a Madrid, doncs, es distribueixen 
sense deixar marge de maniobra, i nosaltres no podem implementar, doncs, el nostre 
model.

La PAC, doncs, dintre d’un estat propi seria molt favorable als nostres pagesos, mi-
lloraria molt i molt, i es podria passar dels 450 milions d’euros actuals als 1.500. Per 
tant, necessitem, com el pa que mengem, les estructures d’estat que vostè ha anunciat, 
consellera, a què ha fet referència, i dissenyar polítiques que facin possible la sobirania 
alimentària.

I què es necessita, també, per al sector? Doncs, segurament, aquest gran acord que 
vostè ha mencionat; un acord nacional pel desenvolupament rural, pel sector agrícola i 
pel sector pesquer, amb la complicitat del sector, com no podria ser d’una altra manera; 
diàleg i consens, com ha dit la consellera, i també amb la complicitat del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Bé, ara, per a donar resposta a les diferents qüestions que 
han plantejat els grups parlamentaris, donaria la paraula a la consellera per un temps de 
mitja hora, que, si vol compartir amb el secretari general o..., cap problema, eh?

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Moltes gràcies, diputats i diputades. Agraeixo això, les paraules de felicitació i agraei-
xo també els reptes que plantegen amb les seves preguntes, comentaris i consideracions. 
És el que hem dit des d’un primer moment, de la voluntat, també, de diàleg, de concertar 
i de sumar entre tots perquè fem un sector agroalimentari més potent i més ben valorat 
pel conjunt de la societat i que, a nivell de govern, evidentment, tingui el pes específic 
que li correspon.

Intentaré respondre, no amb ordre, sinó com bonament pugui, a tots els temes i pre-
guntes que han traslladat.



DSPC C 50
25 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CARPA 32

Sobre un tema recurrent, que han plantejat en les diferents intervencions i que ja en 
la meva intervenció també, en la compareixença, he insistit que és un dels temes que ara 
tenim sobre la taula, que és tot el relacionat amb les crisis de preus que pateix el sector, 
és evident que, si hi ha una crisi de preus, vol dir que hi ha un desajust, sigui en el mer-
cat, sigui en l’estructura d’aquell sector i al llarg d’aquella cadena. Tenim voluntat de 
fer..., i aquí la diputada Hortènsia diu que està a les nostres mans, la solució; m’agrada-
ria dir que sí, però no depèn només del departament; el departament no pot fixar preus. 
És a dir, és tan fàcil com això. El que sí que tenim intenció de fer és parlar, i abasta-
ment, amb l’Autoritat Catalana de la Competència; necessitem adoptar noves perspec-
tives i noves visions de com encarar el propi funcionament de la cadena de valor i com 
generar més transparència i confiança en les relacions entre els actors.

Després, a nivell més concret, en el cas, per exemple, del sector lleter tenim previst 
d’impulsar un grup d’experts, però començar ja a encarrilar unes mesures, com pot ser 
la proposta que han fet de fer una plataforma de comercialització per a agrupar, en la 
mesura que puguin..., i així tenir més pes específic a l’hora de negociar els preus. I, des-
prés, també fer una cosa que a altres sectors ja s’ha pogut anar treballant al llarg dels 
anys, que és fer una estratègia de promoció integral del producte; és a dir, posar real-
ment en valor aquell producte i que, al voltant de la posada en valor d’aquell producte, 
generem nous models de negoci, d’acord? La llet en concret és un producte que està poc 
desenvolupat, el seu valor afegit, i en canvi, en d’altres sectors sí que s’han generat: en 
l’oli o en d’altres s’ha anat generant aquesta estratègia. I en aquest sentit, doncs, per al 
cas concret de la llet, tenim previst de publicar al més aviat possible també el decret de 
llet crua i, a partir d’aquí, anar impulsant noves estratègies.

Un altre element que afecta els preus i la situació i posicionament dels nostres pro-
ductes era el que comentava el diputat, tot el tema de les condicions dels productes 
que vénen d’altres bandes, i com es pot intentar incidir en això o no. Aquí faré refe-
rència al que he estat explicant també al llarg de la meva compareixença, la necessitat 
d’apostar i impulsar una política i un control rigorós i eficient i adaptat a les necessitats 
dels nostres sectors en tot el que és el seguiment de la qualitat, i que es trasllada també a 
les accions que puguem fer, dintre del marge que tenim competencial actualment, en tots 
els punts dua ners, ni que sigui només a l’hora de fer seguiment i recollir les incidències, 
però intentar dissenyar estratègies en aquest sentit..., i les col·laboracions que puguem 
arribar a tindre amb l’Estat, que és qui ara té les competències.

Hem estat parlant també del tema d’ajuts; certament, no he fet una intervenció con-
creta sobre els compromisos en ajuts del Pla de desenvolupament rural, que hi havien 
pendents de l’anterior programació i de la primera convocatòria que va sortir, del 2015. 
En això..., ara actualment, en aquestes dates, estem resolent ja tots els expedients; s’han 
resolt ja els d’incorporació de joves, amb 770 milions..., ai!, perdó (l’oradora riu), 770 
sol·licituds, i 22 milions d’euros. I tant de bo tinguéssim 770 milions d’euros (l’oradora 
riu) per a dedicar al gestor, ai!, al sector. I estem en procés de poder donar resposta al 
màxim possible de sol·licituds de plans de millora de modernització. Aquí sí que hem 
hagut de revisar –perquè hi havia més sol·licituds que pressupost disponible– la plani-
ficació financera del programa 2014-2020, per a assegurar i donar resposta, ara, al mà-
xim de sol·licituds, sent conscients que segurament no podrem donar resposta a totes, i 
les de menys puntuació quedaran fora, segurament.

Tot i així, també insistir..., i aquí agraeixo el comentari, perquè sí que som cons-
cients que hem de millorar molt la planificació i fer el possible per a donar la segure-
tat, també, al sector en les convocatòries que anem traient, per a donar una continuïtat 
a aquestes convocatòries, que són tan estratègiques, sobretot amb ajuts d’incorporació 
i de modernització. I per tant, ajustar bé, pressupostàriament, i mirar de treure’n amb 
continuïtat. I sobretot, una cosa que també he dit en la meva compareixença, que ara 
reitero, és una estratègia clara de priorització; saber clar per a què, no?, orientem aque-
lles convocatòries. I per tant, que et serveixi també a l’hora de prioritzar i gestionar el 
millor possible els recursos públics que van a parar a les explotacions, i ajudar-les a de-
senvolupar-se millor.

Sobre un tema també relacionat amb el que és el desenvolupament i la capacitat del 
sector de fer front als reptes de mercats –ho ha demanat la senyora, també, Hortènsia 
Grau–, mirarem de desplegar, ho tenim present i ho he dit a la compareixença, la Llei 
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d’interprofessionals. En som conscients, que és important; ha de ser una eina que ha de 
complementar totes les mesures que puguem anar fent paral·lelament per a ajustar mi-
llor les relacions al llarg de la cadena.

I en aquest sentit, i concretament relacionant-ho ara amb el tema del sector pesquer, 
amb el seguit de temes que ens comentava, primer, un aclariment: no demanem una 
agència catalana de la pesca, no ho hem dit; el que sí que volem fer és un model propi, 
eh?, un model de governança pesquera propi. 

I aquí, amb tot el tema de la comercialització, també he anunciat que estem a punt 
i en procés de fer un decret de comercialització i tota una sèrie de mesures que vagin 
realment a treballar la compatibilitat entre un recurs pesquer cada cop menor amb la 
necessitat de mantenir viable aquella flota pesquera que tenim. I per tant, hem d’anar al 
que també plantejava adés per al sector lleter, és a dir, promoció del producte, i treballar 
bé aquest producte, perquè tingui la valoració que li escau.

Un altre punt a què ara feia referència en la seva intervenció era el Centre de la Pro-
pietat Forestal; també li faig saber que –ja no recordo si ahir o abans-d’ahir– vam fer 
–abans-d’ahir– el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, i vam aprovar tirar 
endavant la reforma dels estatuts. I per tant, en breu s’aprovaran i es publicaran els es-
tatuts, i a partir d’aquí s’iniciarà tot el procés, també, de convocatòria d’eleccions; que, 
si tot va bé, a la tardor podrem fer les eleccions al Centre de la Propietat Forestal, on hi 
hauran –si no ho recordo malament– més de 3.600 censats. Per tant, és una bona notícia 
de cara a la posada en valor i modernització i professionalització del sector.

Un tema també que ha sigut reiteratiu, amb diferents perspectives en les diferents 
preguntes, és el tema de dejeccions, el tema de la preservació del sòl agrari de quali-
tat i en diferents àmbits. D’una banda, sobre la llei del sòl agrari som conscients que 
es va iniciar, hi va haver un projecte, es va aturar aquella proposta i és un tema que, 
d’alguna manera, hem de reprendre, i s’està treballant, no?, amb treballs paral·lels, tot 
allò, aquells indicadors que ens han de servir per a valorar aquests sòls agraris i anar 
 destriant quins són els, no?, d’especial interès. I aquest és un treball previ que s’està fent, 
i, a partir d’aquí també hem de ser capaços de, després, tirar endavant un altre cop una 
proposta de llei de sòl agrari per a donar compliment a aquest mandat que tenim de 
desenvolupament del pla sectorial.

A banda de la consideració jurídica que ha de tindre el sòl agrari, hem de treballar 
pel que és la preservació de la seva fertilitat. I en això i respecte al repte que tenim ara 
més sobre la taula –ja ho he comentat també en la compareixença–, està a punt, no?, es-
tem acabant d’enllestir el decret de dejeccions ramaderes. S’ha endarrerit, certament; 
ens l’hem trobat ja bastant bastit, però som conscients que s’ha endarrerit. I no és dolent 
tampoc, que s’hagi endarrerit, perquè ens ha permès avançar i fins i tot culminar tot el 
procés d’informatització dels plans, la qual cosa ens permet ara tenir una informació 
molt més acurada de la declaració de les parcel·les, de, no?, realment com s’està gestio-
nant actualment tot el tema de les dejeccions. I amb aquesta informació, tant l’última re-
visió d’aquest decret com, després, el seguiment dels efectes que pot tenir aquest decret 
en la gestió de les parcel·les, no?, de les hectàrees i de la gestió..., ha de ser necessari.

Un altre element que també ha sigut recurrent ha estat el referent a, diguem-ne, pla-
gues, lluita, no?, de defensa sanitària i vegetal; també hi he fet referència en la compa-
reixença. Aquest dies estem molt immersos en el que és la lluita contra el cargol poma i 
la llengua blava. En el cas del cargol poma ens podem congratular –penso– que s’estan 
prenent ja mesures consensuades amb el sector; està funcionant i es van reunir també 
aquesta setmana la comissió tècnica i el grup ad hoc; hi han una sèrie de mesures ja 
planificades, i s’estan tirant endavant les mesures amb el pressupost i, per tant, les in-
versions que fan falta, sobretot molt prioritzat al que és la sectorització de la zona del 
Delta, i que ha de ser un punt estratègic de cara a la lluita i l’eradicació de la plaga al 
marge esquerre, principalment. També s’ha treballat amb la zona de Pals, si no ho re-
cordo malament, que també hi havia hagut un focus d’afectació i allí també està molt 
controlat, afortunadament.

Pel que fa a la llengua blava –avui?, ahir? (veus de fons)– ahir –perdoneu, eh?, per-
doneu (la consellera riu)–, ahir a la tarda, es va fer una altra reunió de seguiment; s’ha 
estat aplicant la vacuna preventiva, i prèviament s’està fent un pla pilot, perquè precisa-
ment volem donar les màximes garanties al sector que no es repeteixi el que va passar 
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el 2008, i que, certament, sobretot també al sector de l’oví i cabrum, estan molt espan-
tats –i amb tota la raó del món–, perquè el 2008 va ser un desastre. I, per tant, ara sí que 
hem d’aplicar la vacuna preventiva perquè l’amenaça és real, i el que volem fer és fer-ho 
de la millor manera possible amb les màximes garanties per al sector i perquè si... De 
moment, els resultats són bons, no?, no hi ha alerta, però volem ser amatents i continuar 
amb aquesta prova pilot que s’està fent, de fet, amb una mostra d’explotacions de les 
vint-i-set comarques on s’ha d’aplicar.

Sobre les mesures del sector lleter, crec que ja ho he comentat, tot el tema de mesu-
res de mercat. (Veus de fons.)

Un apunt sobre un tema que afecta aquí, al Parlament, i és el tema de la Subcomissió 
de Transgènics. A nosaltres ens consta que va decaure al final de la legislatura, no s’ha 
tornat a convocar. Per part de la conselleria no hi ha..., és a dir, ho hem dit des d’un pri-
mer moment, tenim ganes de parlar, treballar i ser el màxim de transparents, i per tant, 
plena disposició a vindre i comparèixer a la comissió tantes vegades com faci falta i a 
establir els equips de treball que convingui.

Sobre el tema de gestió forestal amb ajuntaments –ho he comentat una mica en la 
compareixença–, l’estratègia que es busca no és pas treure ni desarmar els ajuntaments 
en la gestió forestal, sinó dinamitzar les economies locals a través de la gestió manco-
munada per a intentar, amb els recursos que tenim, donar sortida i poder assegurar la 
gestió forestal als espais públics i que depenen d’ajuntaments o de petits propietaris.

Finalment... No sé quanta estona em queda. (Pausa.) Ui, encara tinc temps. Molt 
bé. Sí, teníem aquí un comentari que ens feia el diputat de la CUP, el Sergi Saladié, i 
que ha sigut reiteratiu també, amb altres diputats, sobre la producció ecològica, la pro-
ducció local, com ho potenciem i com fem que siguin eines que ajudin a diversificar les 
economies locals, al cap i a la fi, i a avançar en el que..., com molt bé deia, la sobirania 
alimentària i sobretot l’accessibilitat als aliments en quantitat i qualitat, i, evidentment, 
també a uns preus... Tinguem..., i hi he insistit molt, crec, en la meva intervenció, des 
d’aquesta conselleria som conscients que hi ha un ecosistema, no?, socioeconòmic de 
petites, mitjanes, grans empreses i d’explotacions en el sector que conviuen i que tenen 
estratègies complementàries, diferenciades, però que unes a vegades fan de tractor de 
les altres. I, evidentment, allà o quan aquest equilibri es trenca, és quan hem de comen-
çar a aplicar mesures correctores, i en alguns sectors, com hem dit, toca començar a 
ficar mesures per a intentar això, que es generin nous models de desenvolupament i de 
negoci per a donar viabilitat a les explotacions que més pateixen els desequilibris, que 
normalment són les petites i mitjanes.

La producció ecològica és una estratègia, en aquest sentit, que afavoreix com, tot el 
que dèiem, aquestes estratègies de promoció de producte, que ens ajuden a diversificar, 
a poder aportar valors afegits i diferenciar-se en el mercat, i trobar també vies de co-
mercialització i relacions diferents i alternatives entre els diferents agents de la cadena, 
des de la producció fins a la comercialització final. I, per tant, això sí que és..., aquesta 
és una línia de treball que tenim present, que forma part del sentir de la conselleria i 
que mirarem d’anar-hi aprofundint amb la col·laboració i cooperació de tots els diputats 
d’aquesta sala, a part del sector, evidentment.

Un altre tema –i aquí hi han fet incidència també un parell de diputats– és el 
 PENSAA. El PENSAA va ser un pla que es va plantejar durant la legislatura passada; 
està pendent de desenvolupar, certament, i el que, d’alguna manera, pensem d’aquesta 
conselleria: que es poden recuperar els treballs fets i que sobretot ens ha de servir per a 
orientar aquest que en dèiem, aquest desplegament màxim de les competències que te-
nim, i que, en la mesura que requereixi nous marcs normatius, ens ajudi a orientar-los.

Reprenent el fil, que bastants han tingut en compte, sobre el seguiment dels com-
pliments, no?, dels compromisos adquirits en els diferents debats parlamentaris, cer-
tament, ja ho he dit també, el que..., el document i les dades que hem presentat és el 
que figura a revisió del juny del 2015 i durant aquestes setmanes revisarem. És a dir, 
som conscients que hi han desajustos, no?, i que a vegades es dóna en cent per cent una 
mesura que potser no ho està del tot. Per exemple, mesures sobre la llei del sòl agrari, 
doncs, recordo que se situava com a completada però sabem que va decaure el projecte. 
Per tant, ho haurem de revisar. D’altres que surten com a no completades, segurament 
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podrem dir que ja les tenim prou avançades. Per tant, en aquest sentit ens comprometem 
a mirar de fer el seguiment, a actualitzar-ho i no perdre de vista aquests compromisos.

Per a anar acabant, hi havia una demanda sobre les escoles de capacitació agrària i, 
una mica, les projeccions que en fem. Creiem que són una eina bàsica per a la professio-
nalització del sector; cada any van a més; el curs 2015-2016 hem tingut rècord d’alum-
nes matriculats. A més a més, millora la seva oferta formativa; tenim ja un bon grup de 
cursos que es poden fer a distància, amb la qual cosa tant la formació més obligatòria 
que requerim per a accedir a ajuts i per a professionalitzar-se en el sector, com tot allò 
d’oferta de formació contínua, ho anem construint cada cop millor; jo penso que hi ha 
un equip, al darrere, de professionals molt vàlid. I el que tenim també molt clar és que 
la col·laboració i la coordinació amb el Departament d’Ensenyament l’hem de mantenir  
i reforçar; los últims anys també s’ha anat consolidant per tot el tema de convalidacions i  
tot. I, per tant, creiem que en això hi hem de continuar apostant.

Paral·lelament, aquí sí que no desistirem de l’objectiu de millorar la professionalit-
zació de les persones que hi ha al capdavant de les explotacions, no només a través de 
la formació d’escoles agràries, sinó, en la mesura que puguem, de tots els ensenyaments 
universitaris, i que el fet d’haver estudiat a la universitat no es vegi com una cosa in-
compatible amb el fet d’estar al capdavant d’una explotació agrària. Per tant, dignificar 
la professió també a través de la relació i la potenciació dels estudis universitaris orien-
tats al sector.

(Veus de fons.) Sobre una consulta que ens feia el diputat del PP amb relació a la 
PAC, no?, ara em comentava el secretari que, certament, eh?, hi ha pagesos que tenen 
terra aquí i allà i, per tant, cobren. A Catalunya, a hores d’ara, de tots els ajuts associats, 
i la resta, de la PAC n’hem pagat el 95 per cent. (Veus de fons.) Perdó, els dissociats; no 
els associats, els dissociats. I que, d’entrada, doncs, si se n’endarrereix algun és perquè 
potser (veus de fons) –d’acord– falta arribar els papers dels controls de les terres d’Ara-
gó, d’acord?; és a dir, tràmits purament administratius entre administracions, però que 
no en farem cap greuge tampoc, eh?, no, no; no anirem a dir que els catalans no cobren 
per culpa del Govern d’Aragó. Assumirem, assumirem la part... (Rialles.) No, no; no ho 
farem això.

Pel que fa a altres comentaris que ens ha fet arribar, sobretot amb el tema del pla hi-
drològic, que ens demanava coherència, li asseguro que aquesta conselleria sempre ha 
sigut molt coherent, en públic i en privat, quan s’ha reunit amb els regants i quan ha fet 
declaracions públiques. I sempre ha dit que la posició del Govern és contrària al pla hi-
drològic, perquè és tan dolent de cara al punt de vista del cabal ecològic que requereix 
el delta de l’Ebre per a la seva sostenibilitat –perquè té un problema visible, palpable, 
i que el volum d’aigua que li arriba és condicionant, igual que els sediments que li ar-
ribin– com per als regants, perquè per als regants, en lloc de ser un pla que prioritza la 
modernització, és un pla que planteja ampliacions sense tenir ben estudiat ni ben calcu-
lat com això afecta les pròpies concessions actuals i, evidentment, també afecta el cabal 
ecològic que requereix tota la conca. 

I aquest discurs ha estat sempre el mateix, amb els regants que sense; vull dir, en 
públic i en privat i a tot arreu. I ho mantenim, perquè el convenciment i la política d’a-
quest departament i de la conselleria és aquest: primer, prioritzem la modernització dels 
regadius existents històrics; evidentment, continuar amb la construcció d’aquests rega-
dius, que són ja moderns i eficients i que ens han de servir de banc de proves i de bones 
pràctiques per a ajudar a potenciar encara més aquesta modernització dels històrics, i 
qualsevol ampliació, ben condicionada a un càlcul, i, evidentment, quan tota la conca de 
l’Ebre plantege ampliacions sense tenir en compte el seu impacte..., no ens sembla que 
sigui una estratègia bona per als regants, tampoc.

I pel que fa a consideracions més sobre el procés, no?, de dir..., som conscients, eh?, 
que ja ho hem dit des d’un principi, que hem de mantenir el dia a dia del sector i, a més 
a més, dibuixar aquest escenari de futur i de desplegament màxim de les competències 
que tenim. Des del punt de vista d’aquesta conselleria és un compromís, i és un compro-
mís i és el mandat que tenim, que emana de les eleccions, fer això: construir aquestes 
estratègies de futur. Però és que, a més a més, no tenim cap mena de dubte que és per-
fectament compatible, i, de fet, és necessari i convenient, perquè per a resoldre i poder 
enfocar bé aquest dia a dia necessitem alhora treballar bé aquestes estratègies i treballar 
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bé aquestes eines de futur, tant el que diem el control sanitari com el que ens fa falta de 
cara a millorar, no?, la gestió i la definició de les polítiques agràries que ens vénen d’Eu-
ropa i els ajuts de la PAC, etcètera.

Per tant, no són uns objectius que vagin dissociats i que ens hagin de restar l’un a 
l’altre, sinó al revés, és complementen i s’ajuden. I, evidentment, com hem dit a tot el 
llarg de la compareixença, això ho volem fer dialogant i conversant i concertant i con-
sensuant al màxim amb diputats i amb sector, perquè estem convençuts, des d’aquesta 
conselleria, que això és el millor per al sector i és el millor per al país, tant si alguns el 
volem independent com per a les persones que no hi creguin, en aquest projecte. Però és 
el millor per al sector i és el millor per al país. 

I de moment ho deixaria aquí.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Bé, després d’escoltar l’exposició que vostè ha fet, extensa, do-
nant resposta a una bona part de les preguntes plantejades pels diputats, no sé si obrir 
un altre torn de paraula o... Sí? (Pausa.) Ho deixem aquí o...? (Pausa.) Com vulguin. 
(Pausa.)

Sí? (Pausa.) Doncs bé, obrim un segon torn de paraula, si els sembla bé, per un 
temps de tres a cinc minuts, eh?, per diputat.

Així dono la paraula al diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Fran-
cisco Javier Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies. Pel mateix preu, xerrem-ne una miqueta més, no? (Rialles.) Home, en aquest 
torn de precs i preguntes, volia comentar un tema que no s’ha parlat gens, que és el tu-
risme rural. No sé ben bé com queda en aquest nou Govern, en aquesta conselleria, 
aquest encaix del turisme rural amb les polítiques o el treball del Departament d’Agri-
cultura.

També volia fer un esment del cooperativisme, perquè el nostre grup entén que el 
desenvolupament i la millora de les cooperatives agràries poden ajudar molt a la proble-
màtica del sector quant a la professionalització, a retenir els joves al món rural i a fre-
nar la caiguda del cens. No és l’única eina, però és una eina, entenem, que és important. 
I, parlant de cooperatives, volia, en clau territorial, demanar-li que faci servir totes les 
eines que estiguin a les seves mans per mirar de fer viable la continuïtat de la Coopera-
tiva de Cambrils.

Quant a la gestió dels boscos, bé, anava a comentar allò de la processionària, però 
ja he vist que l’ha esmentat, ja no dic res. Suposo que..., de cara a la propera campanya, 
espero que no passi el que està passant aquest any, perquè ha sigut una coincidència de 
factors, però que, vaja, el tema és greu.

També volia demanar-li explicacions..., o, més que explicacions, li faria un prec, que 
és que faci aturar els treballs de les pistes que s’estan fent a la serra de Cardó, mentre no 
s’aclareixi la situació de si hi ha avaluació d’impacte ambiental o no. De moment, jo li faig 
aquest prec, que pari els treballs mentre no s’aclareixi si això és cert o no és cert. Perquè, 
a veure, a mi m’arriben les notícies, no sé si ben bé la veracitat cent per cent, però per un 
camí ral, una pista, amb uns objectius que no estan del tot clars, no sé si cal, doncs, repen-
sar-ho, d’acord?

Quant a la pesca, la definició que ha fet la meva companya Grau –la senyora Grau– 
del sector de la pesca, la comparteixo cent per cent, a l’igual que el meu company 
Fernández –el senyor Fernández–; deu ser que som tots tres de Tarragona i el factor 
clima ens afecta, no? El sector de la pesca té una gran preocupació. Ara mateix els pes-
cadors de la costa de Tarragona, almenys –encara no he parlat amb los d’altres llocs–, 
estan preocupats veient com baixen les captures i com baixa la mida de les captures. 
I estan demanant que es faci un estudi tècnic que expliqui què passa i com se pot arre-
glar, perquè tampoc estan convençuts que amb les parades biològiques s’arregli. (Sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Sí? (Rialles.) No 
fotis! Has dit cinc minuts. (Veus de fons.) Bé, bé.

Després, volia també valorar que facis esment de la posada en valor dels productes 
de proximitat, també amb productes de pesca, com la gamba de Tarragona o la de Pa-
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lamós, la galera de Cambrils o el peix blau. Però també és veritat que el consumidor té 
un altre nivell; és que, ben bé, gairebé no distingeix ni el peix salvatge del de criança, 
i menys si és d’arrossegament o d’encerclament. Per tant, jo faria una aposta, i també 
us encoratjo a fer una aposta, per la discriminació del peix de qualitat, d’una manera..., 
d’un art pesquer o d’un altre.

També donaríem el nostre recolzament al pla de modernització de regadius de l’Ur-
gell, crec que és una cosa prioritària, però hem de tenir especial cura amb com incentivar 
aquesta modernització i que no corri a càrrec de la butxaca del que ja té la concessió, per-
què no s’hi afegirà; sempre estem parlant de totals garanties ambientals. I també caldria 
desenvolupar el Segarra-Garrigues, desencallant los estudis de la fauna de les ZEPA, per-
què se faci un estudi, se determini què se pot regar i què no, i que no que estigui parat 
l’estudi i no se pugui fer re.

Respecte als transgènics, també me n’alegro, que surti, perquè també ho tenia aquí 
per parlar. El que no pot ser és que estem parlant contínuament «transgènics sí, trans-
gènics no»; crec que això s’ha de resoldre i s’ha de determinar què se pot fer amb els 
transgènics, què és el que dóna seguretat i què és el que... A veure, no cal criminalitzar 
un productor que digui que vol fer servir transgènics, sinó que hem de dir-li quin proto-
col s’ha de fer per poder conrear amb seguretat.

I de cara al consumidor, de l’alimentació humana, seria garantir el control de l’eti-
quetatge de transgènics, que ningú que no vulgui consumir transgènics se n’empassi 
sense voler.

I per últim, per acabar, volia acabar amb una frase que a Tarragona, l’agricultura...

La presidenta

Senyor Domínguez, se li ha acabat el temps. 

Francisco Javier Domínguez Serrano

Ja acabo.

La presidenta

Acabi ja, si us plau.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Que a Tarragona també existeix. D’acord? (Rialles.)

La presidenta

Molt bé. (La presidenta riu.) Gràcies, senyor diputat. Té la paraula el diputat Òscar 
Ordeig, del Partit Socialista.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies. Està bé que aquí recordem tots els territoris: Tarragona, Girona, Lleida, 
Barcelona; és la cohesió territorial, és això, eh?

Per tant, en tot cas, tots estem d’acord que no pot ser que..., si mirem les inversions 
al territori dels darrers anys, la caiguda ha estat espectacular, i precisament això sí que 
afecta tots els territoris, de nord a sud i d’est a oest, i, per tant, que accelera allò que dè-
iem abans, eh?, del desplaçament de la població per la falta d’oportunitats en el sector 
econòmic i a la societat d’aquestes comarques.

Jo, consellera, allò, per anar de cara a barraca, li demanaria, si us plau, diligència en 
la resposta de les preguntes parlamentàries, ja que portem bastant temps aturats. Nosal-
tres ja tenim moltes preguntes; ja les vam entrar quan hi havia el Govern en funcions; 
suposo que se les reservaven per a quan hi hagués el nou Govern. Doncs, bé, vejam, di-
ligència en aquest aspecte.

Respecte al que ha comentat la companya de Junts pel Sí, ho dic perquè de vega-
des aquestes..., ho comento perquè també lliga amb el que ha dit la consellera. Tal com 
coincidim quan cita Josep Pla, no coincidim quan fa aquesta afirmació que tindríem 
1.500 milions més d’euros. Més que tot, perquè jo crec que, si anem a filar prim, fora 
de la Unió Europea, per molt allò..., un no pot mirar, pensar que tot l’entorn seguiria tot 
igual, sinó que, a part de si som..., de quant rebríem o quant deixaríem de rebre, el nos-
tre principal client –que això és important, que les empreses funcionin, que exportin, 
que guanyin diners, i llavors paguen impostos–..., i, per tant, el nostre principal client és 
la resta de l’Estat i, evidentment, és la resta d’Europa.
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Per tant, al «tanto»; jo crec que... I a més a més, si veiem la davallada del pressupost 
de la Generalitat en aquest sentit, del 48 per cent, potser tindríem molts més diners, 
però també ens continuarien retallant. Per tant, enllaço això per dir: volem que la con-
selleria s’imposi més; més, si és que es pot. I en aquest sentit, evidentment nosaltres 
«apretarem» tot el que puguem i tot el que ens deixin per tal d’intentar que la seva con-
selleria tingui influència en la resta de departaments, eh?

Perquè, ja ho hem dit, o aturem els moviments i l’abandonament del territori o no 
ens en sortirem. I això no depèn únicament i exclusivament de la seva conselleria, que 
sí de denunciar-ho, com ja deia també. I aprofito per dir que demanarem una comparei-
xença, també, perquè vinguin a explicar, per exemple, l’atles rural de la Fundació del 
Món Rural, la qual coneix perfectament. Per tant, fa molt bon diagnòstic, eh?, de quina 
és la situació i de..., segurament, que és un punt d’alarma en alguns aspectes, que hi ha 
coses que hauríem de corregir.

Pressupost 2016. La primera assignatura és el pressupost 2016, la que tenim com 
a país, com a govern i com a conselleria. Doncs, home, jo el que sí que demanaria és, 
aquí, que fos..., tot sent conscients de les limitacions que tenim, li donaríem un mar-
ge de dos, tres anys per anar recuperant gradualment el pressupost perdut, però, com 
que no el tenim, doncs, bé, almenys vejam si aquest 2016 es notés una lleugera millo-
ra. I inversions que van al territori i que, evidentment, afecten el sector agrari; camins 
–camins–, moltes vegades altres conselleries han fet millores de camins, per tant, aquí 
també hi ha hagut una davallada.

Les ajudes al transport i al menjador escolar als nuclis que no tenen escola. Això, hi 
havia un compromís de recuperar-ho, de canviar els criteris, no sé què.... Bé, això també 
afecta els pobles petits, i, per tant, la despoblació. I, com li he dit, evidentment, el can-
vi de criteri en l’organització de la Generalitat d’alguns serveis públics: no tenim diners, 
hem de reorganitzar-nos i, doncs, a vegades recentralitzem serveis allà on més mal fa, i 
moltes vegades els criteris d’eficiència econòmica no són els d’arribar al servei públic, 
que arribi, doncs, als llocs on més falta fa.

Dos temes molt concrets, també: mosquit tigre, consell comarcal de..., amb la col·la-
boració que hi havia al departament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, què 
passa?, hi ha problemes de finançament?

Com el tema, també, de la lluita contra la llengua blava; s’ha de fer, però, no dei-
xem el sector sol; el sector ja demana col·laboració, ajuda per, precisament, fer front a 
aquestes baixes. Per tant, tots coincidirem que si els tècnics diuen «cal vacunar i fer-ho 
d’aquesta manera», doncs, evidentment s’ha de fer, però llavors trobem a faltar suport. 
Sabem que segurament val molt, potser pot costar molts diners, però volem suport per 
no deixar el sector sol.

I, evidentment, fem compatible el sector –com deia, aigua i Delta, però també agri-
cultura ecològica, agricultura de proximitat, de qualitat, denominacions d’origen– amb 
la convencional. Fem compatible la gran indústria alimentària, que no desapareixerà, 
tot i que li hem de posar uns límits; li hem de posar, si cal, unes sancions, si hi ha abús, 
si fa abús de poder amb els petits agricultors i ramaders. Fem compatible la biodiversi-
tat amb el control cinegètic, que també tenim molts problemes de danys a les explota-
cions i problemes de seguretat a les carreteres, com també evidentment amb el control 
forestal. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I s’ha parlat poc de cooperatives, també. És el gran..., eh?, el gran actiu d’aquest país, 
que han estat les cooperatives..., fem compatibles les grans cooperatives, les grans fusi-
ons que també demanem per poder exportar, per poder fer grans coses, però també amb 
les petites, que hi puguin col·laborar i cooperar puntualment i que puguin continuar 
subsistint. I aquí és on també m’hi afegeixo –no sé qui ho havia comentat–: Cambrils..., 
Cooperativa de Cambrils, el Govern, què farà per garantir els estalvis de totes les famí-
lies?, o què pot fer per intentar garantir els estalvis de les famílies, que estan preocupa-
des, i de la cooperativa?

No m’allargo més. Moltes gràcies per la compareixença. 
Gràcies, presidenta, diputades i diputats, i persones que ens acompanyen.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula ara la senyora Hortènsia Grau, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot.
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Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Consellera, en primer lloc, felicitats; ha estat molt valenta, pel 
que m’ha dit de la reforma dels estatuts, perquè era un tema amb què portàvem anys i no 
ens en sortíem. I penso que és posar al lloc, allò dels 3.600 censats; doncs, és actualit-
zar, de veritat, el tema del consell rector del consorci, que feia falta. Per tant, felicitats.

Em sumo –en tant que cambrilenca i que jo mateixa vaig haver de presentar accions 
i vaig estar molt activa durant la fallida de la Cooperativa de l’Aldea, que desgraciada-
ment encara no s’ha resolt del tot– que entre tots resolguem el tema de la Cooperativa 
de Cambrils, no només pels impositors –que sí, que els mil impositors i escaig–, sinó 
sobretot pel sector, per la pagesia cambrilenca, perquè jo no vull que Cambrils només 
sigui un lloc preciós, meravellós on ve la gent de vacances o a dinar els diumenges al 
restaurant. Necessitem que l’economia sigui diversificada; té una agrobotiga que fun-
ciona, i funciona bé. I, per tant, que el sector pugui mantenir la cooperativa –i la secció 
de crèdit, ja ho veurem. Però això no treu que defensem les seccions de crèdit, pel paper 
que compleixen, social, allà on la banca comercial no es vol implantar.

Miri –que m’ho he deixat abans–, hem de repensar..., no volem..., o sigui, sembla 
que vulguem i dolguem, no? Volem fer coses sostenibles, però no volem canviar re del 
model; per exemple, quan parlem d’aigua o quan parlem de dejeccions ramaderes. Te-
nim un problema amb dejeccions ramaderes, però si mirem només tema dejeccions 
 sense pensar en global, en què passa amb la cabana porcina, fins a on és sostenible 
augmentar o no la cabana porcina, i quin tipus, no?, si apostem per depèn quin tipus de 
granges o per una ramaderia més extensiva, més ecològica..., que no ha de ser incom-
patible amb l’agroindústria, però que aquesta ha de tenir límit. Perquè tot no pot ser, i 
Catalunya és un país petit, que té uns límits.

Per tant, pensar global en el model. I quan dic «pensar global en el model»... –i ho 
comentava el company Saladié, el Sergi–, no m’ha quedat clar, allò de la llei de protec-
ció del sòl agrari, si sobre la «propo» de llei que teníem de la legislatura passada, tirà-
vem endavant o no. Perquè a mi no és que m’agradés, però era un primer text sobre el 
qual començar a treballar. Perquè en aquella llei tenim la clau de molts temes: tenim la 
clau de tot el tema de l’agricultura periurbana i els parcs agraris i dels petits agricultors; 
tenim la clau per a l’accés a la terra dels joves agricultors que no vénen de família de pa-
gès i que tenen moltes dificultats per accedir a la terra.

Ja sé que a molts no els agrada el tema del banc públic de terra. Bé, doncs, no par-
lem de banc, parlem de fons públics. O parlem de la capacitat de la Generalitat per fer 
la intermediació entre aquelles finques subexplotades i que estan..., o que estan deixa-
des i que, per tant, s’haurien de posar a treballar, si és que volem garantir la sobirania 
alimentària i volem que els joves puguin accedir-hi en termes de..., donar-los facilitats.

Quan parlem d’aigua, jo continuo pensant que..., i amb això li vull dir al senyor Ale-
jandro Fernández: miri, no hem de fer un conflicte territorial; hi ha una directiva molt 
clara, que és la Directiva marc de l’aigua, que diu com s’han de fixar els cabals am-
bientals. Clar, quan el Govern de l’Estat, quan el Govern del PP resulta que incompleix 
aquesta directiva, com li ha dit la Unió Europea amb els vint-i-tres requeriments que li 
va fer..., perquè primer va fixar totes les necessitats d’aigua i el que quedava era per al 
cabal ambiental, quan és justament a l’inrevés: primer hem de fixar quin cabal ambien-
tal necessita el riu, i, en aquest cas, l’Ebre. Perquè no és només un tema de pajaritos o 
dels verds o dels ecologistes, no, no; és que està en risc, també, tota l’economia de la 
zona; l’economia de la zona que són els arrossers, que són la gent que treballa el mus-
clo, l’ostra, l’almeja. A part de tot l’ecosistema, és tota l’economia, tot l’ecosistema de la 
zona. Per tant, la directiva ho diu molt clar: fixem primer què necessita el riu i, després, 
anem fent les reserves d’aigua.

Però, clar, aquí s’han fet unes reserves de regadiu de 450.000 hectàrees que tothom 
sap que mai es posaran en regadiu, perquè no és sostenible amb el canvi climàtic; s’ha 
fet una previsió de seixanta preses, quan no hi ha ni finançament. I s’ha de canviar el 
xip, vull dir.

I, al final, vostè sap que moltes d’aquestes reserves d’aigua que han fet les comuni-
tats de regants no són per posar terrenys en regadius; són pensant, en un futur, com co-
mercialitzar amb l’aigua a partir dels bancos de agua i de les reserves d’aigua.
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Per això, consellera, és tan necessari, com vam discutir l’altre dia en el Ple, que fem 
el pacte nacional de l’aigua, que ens asseguem tots –indústria, pagesos, conservacio-
nistes, els consorcis d’aigua de boca, tothom..., administracions locals– per realment..., 
perquè anem a un escenari de més sequera, anem a un escenari que l’aigua cada vegada 
serà més escassa, i, per tant, haurem de replantejar tot el model.

I replantejar el model també vol dir que no tot l’increment del valor de les terres ha 
de ser posar-les en regadiu; hi han terres que potser només..., o tipus de conreu que amb 
un reg de suport tenen valor, i, per tant, reforçant, per exemple, determinats tipus d’agri-
cultura, que no necessiten posar això, totes les terres en regadiu.

I ja acabo. Sobre el tema de venda de proximitat, que abans no he pogut parlar-ne, 
se’ns van quedar moltes coses, quant al Decret de venda de proximitat. Jo crec que hem 
de reforçar el CCPAE; hem de mirar, en temes de venda de proximitat, que els petits 
productors, que fan ecològica, que fan producte de qualitat, puguin comercialitzar, com 
passa a França, com ha fet el País Basc, i no se’ls exigeixin els mateixos requeriments 
que a l’agroindústria, perquè això són llocs de treball estables i en el territori.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. A continuació, per part del Partit Popular, té la paraula el 
senyor Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Bé, primer, molt telegràficament, contestant a la se-
nyora Grau, li agraeixo moltíssim la deferència, però encara no sóc conseller. Li ho dic 
perquè qui ha comparegut avui és la senyora Serret.

Hortènsia Grau Juan

Disculpa.

Alejandro Fernández Álvarez

Crec que fer-li oposició a l’oposició no és l’estratègia més intel·ligent, senyora Grau.
En qualsevol cas, ha sigut un plenari molt profitós. La senyora consellera ens ha re-

conegut que el 63 per cent de compliment dels plenaris monogràfics, potser no era tan 
63, i que potser Unió de Pagesos tenia raó. Per tant, hem tornat al món real, després de 
les dissertacions sobre el procés; és una bona conclusió.

Una segona conclusió positiva és que la culpa no és de l’Aragó, efectivament. Me 
n’alegro molt, que també ho hagi dit.

I, després, un comentari sobre la pesca, perquè és veritat el que..., al final, el proble-
ma que tenim a Tarragona, ja que ha sortit el tema, és que la política de parada biològica 
està dissenyada –i espero que se’m permeti l’expressió– des d’una perspectiva gironina, 
amb aigües molt diferents de les de Tarragona. I jo li demano, senyora consellera, flexi-
bilitat, que és el que demana la Confraria de Pescadors de Tarragona i les del conjunt de 
Terres de l’Ebre, també, i Costa Daurada: flexibilitat. I què significa aquesta flexibilitat? 
Que li vagi bé a tothom: a les aigües gironines, per descomptat, i a les aigües de Tarra-
gona, també. Perquè la fondària és molt diferent; la climatologia i la temperatura de l’ai-
gua són molt diferents, i, per tant, no podem aplicar la mateixa veda en unes aigües que 
en unes altres. Això és el que demanem des de Tarragona fa molt de temps. I, per tant, 
crec que seria una bona notícia que en aquest mandat s’apliqués aquesta flexibilitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Per a finalitzar el torn dels grups parlamentaris, donaria la 
paraula a la diputada Dolors Rovirola, del... 

Sergi Saladié Gil

I als de la CUP, què tal?

La presidenta

...–ai!, perdona, perdona; estava fixada en ella–, al diputat Sergi Saladié, de la CUP. 
Gràcies.
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Sergi Saladié Gil

D’acord. Gràcies, presidenta. Hem parlat abans del model, ara parlarem del men-
trestant, què fem aquests mesos, i alguns posicionaments que, com a CUP, doncs, mos 
agradaria anar treballant.

Amb relació a la vacunació de la llengua blava, nosaltres estem perquè no sigui obli-
gatòria, sinó que sigui opcional, com és al País Basc, per exemple, o al sud de l’Estat 
francès.

Amb relació a la bombolla porcina, doncs, demanar una moratòria indefinida a la 
construcció de granges de porcí; regular aquest sector de manera estrictíssima, i, a més 
a més, al sector porcí intensiu, és a dir, aquell que no està vinculat a l’activitat agríco-
la, doncs, aplicar-li el cànon de l’aigua com s’aplica a qualsevol altra indústria o servei.

Amb relació a les polítiques de pesca, que el departament s’impliqui a frenar la so-
breexplotació de les nostres aigües, dels nostres mars; també amb relació –ja ha sortit, 
no?– a la problemàtica del peix blau a la Costa Daurada, en relació sobretot amb lo cas 
de la sardina, per a determinar, doncs, quines són les causes d’aquesta davallada dràs-
tica, pràcticament a prop de l’extinció, segons me diuen alguns pescadors de la zona de 
l’Ametlla de Mar.

Amb relació a l’aplicació de la revisió..., o sigui, amb relació a l’aplicació del PDR, 
revisar-lo per tal que acabi afavorint aquell sector que l’ha acabat perjudicant més l’apli-
cació d’aquest PDR, que és lo sector ecològic, los petits pagesos o aquests que no tenen 
accés a la terra.

Amb relació a l’emergència alimentària, que és una cosa que no és una competència 
exclusiva del seu departament..., però sí, doncs, treballar conjuntament amb lo Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de situar molt bé quina és la situació 
d’emergència actual alimentària, i, en tot cas, afavorir també models alimentaris mu-
nicipals que puguin gestionar els excedents que procedissin, doncs, d’aquest entorn o 
d’aquests diferents entorns municipals, especialment de pagesos, indústries i gran dis-
tribució, i també posar fre als projectes del gran recapte i descentralitzar més lo que 
seria la recollida d’aliments, afavorint aquests productes locals, aquests productes de 
pagesia autòctona.

També treballar conjuntament amb l’Observatori del Paisatge per tal d’anar incor-
porant la dimensió paisatgística en les diferents dinàmiques de promoció dels diferents 
productes dels territoris; és un element que suma, lo paisatge; això ho han entès molt bé 
en lo cas del Priorat, que estan treballant amb aquesta línia.

I també, ja ha sortit aquí, doncs, treballar sobretot perquè les seccions de crèdit de 
les cooperatives agràries no vagin fallint una darrere de l’altra, no? Me consta també 
que en lo cas de Cambrils, doncs, s’està treballant per a solucionar aquesta problemàti-
ca, però més enllà d’anar apagant focs..., és a dir, del que es tractaria és de bastir un bon 
model, d’assegurar un bon model de seccions de crèdit de cooperatives agràries, que és 
una qüestió, diguéssim, molt pròpia del sector agrari català.

I, per a acabar, també una qüestió referida a la biomassa, perquè pensem que té un 
potencial molt gran d’aprofitament tant de la fusta, com les llenyes, com la mateixa 
biomassa per a cremar, sempre mantenint la conservació i l’equilibri dels ecosistemes, 
dels hàbitats, i, sobretot, amb la multifuncionalitat que presten los diferents serveis que 
presten aquests ecosistemes, bàsicament los boscos, no?, en aquest cas, que és d’on se 
pot treure major quantitat de biomassa –conservació, regulació del cicle hidrològic, fi-
xació de carboni, biodiversitat, prevenció d’incendis, conservació de boscos madurs, et-
cètera–; és a dir, té una potencialitat molt gran, gestionar la biomassa, que actualment 
ho estem fent molt poc, no només una potencialitat des del punt de vista de la millora 
d’aquestes qualitats, sinó també des del punt de vista de la creació de llocs de treball 
in situ en aquests diferents territoris; i alhora, doncs, prestar uns serveis energètics que 
són, al final, molt més barats per a l’usuari final.

I posaré un exemple concret del lloc d’on sóc jo, que sóc de Vandellòs, que és un po-
ble que mos coneixeu a tot arreu per les nostres avellanes i que... (rialles), no, bé, per les 
nuclears també. Però en aquest cas concret, no?, en aquest municipi concret, ha apare-
gut una cooperativa de biomassa, de serveis energètics bàsicament, i es dedica, doncs, 
per una banda, amb un conveni amb lo Consorci de la Serra de Llaberia, a gestionar 
la massa forestal, per tant, disminució d’incendis –a més, treballen amb una empresa 
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d’inserció sociolaboral, i els aporten una part de la biomassa que necessiten–, i, a més a 
més, per tant, això, no?, creen llocs de treball, contribuïxen a la millora de la gestió fo-
restal d’aquest espai natural i, al final –una cosa molt clau en aquest cas que servix per 
a la qüestió agroalimentària que comentava al començament–, estan oferint un servei 
energètic –parlem de calor– entre un 40 i un 60 per cent més barat que el gas natural o 
el gasoil.

És a dir, tot lo cicle és virtuós, no?, que diria aquell. És a dir, a través d’una activitat, 
d’un aprofitament autòcton d’un element que, si no el gestionem se mos crema, si a més 
ho podem..., i som capaços de fer-la bé, la gestió aquesta, afavorint totes aquestes mul-
tifuncionalitats del bosc, estem creant llocs de treball al territori i, a més a més, l’usuari 
final paga molt menys per aquest servei. I això és aplicable i replicable a qualsevol de 
les altres qüestions.

I només una precisió final, al senyor Alejandro..., no fa referència a qüestió de go-
vern, però és que m’han xillat les orelles quan ho ha dit, perquè sóc del ram, que el Joan 
Vilà i Valentí no era historiador sinó geògraf. Ja està, és una puntualització.

Molt bé, gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Saladié. I, ara sí, té el torn de paraula la diputada de Junts pel Sí, 
Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, en aquests minuts últims, voldria deixar constàn-
cia de les estructures d’estat que ja tenim i que funcionen molt brillantment, fent una 
gran tasca per al sector, que són Prodeca i l’IRTA, que abans no els he pogut mencio-
nar; Prodeca, que dóna suport a les indústries agroalimentàries de Catalunya per sortir 
a l’exterior a buscar nous mercats a nivell mundial per als productes, i de l’IRTA, des-
tacar els treballs d’investigació i de recerca de la producció agroalimentària per fer que 
els aliments, els nostres productes siguin, doncs, de qualitat i sans per a tota la població.

En tot cas, després fer menció de la Resolució 739 del Parlament de Catalunya, del 
juny del 2014, que algú qüestiona si s’ha fet, o no, el 64 per cent de les mesures. Jo vol-
dria creure que sí, però molts també diuen que s’ha de mirar també la resolució del 2010. 
Van equivocats, perquè, en tot cas, la del 2014 es va fer perquè les propostes del 2010 ha-
vien quedat ja obsoletes, i per això es va fer un altre Ple monogràfic. Per tant, ens hem de 
fixar ara en la resolució del 2014, no en la del 2010, que ja va quedar obsoleta; ens hem 
de fixar només en la del 2014.

Amb el tema de la PAC, a veure, jo aquestes dades no me les he inventat, de cap de 
les maneres; per tant, hi han uns estudis que estan fets en què Catalunya, amb la plena 
sobirania, doncs, guanyaríem molt amb el sistema de la PAC, que ara ens ve a través de 
Madrid. En tot cas, quan tinguem la república catalana veurem si aquestes dades són 
certes o no. Jo vull creure que sí, perquè Catalunya, doncs, aporta molt més a la Unió 
Europea del que rep.

I quant a pesca, doncs, tinc una companya que en aquests moments no pot dir res so-
bre aquest tema, però que en sap moltíssim i, en tot cas, podrà discutir-ho un altre dia; 
però jo no puc dir res d’aquest tema, perquè no en sé. En tot cas, un altre dia la meva 
companya ja en sabrà més i els ho podrà replicar.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Ara li donaria la paraula a la consellera, per tal que con-
testi les intervencions dels diputats, per un temps màxim de quinze minuts.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies. Gràcies de nou per aquest torn d’intervencions, doncs, que ens permeten 
aprofundir una mica més en determinats temes. Intentaré anar ràpida contestant els di-
ferents temes que s’han comentat.

Començant pel que proposava el diputat Domínguez en qüestions de turisme rural, 
som conscients que, a nivell de diversificació econòmica, és una mesura que cal continuar 
tenint en compte. I, en aquest sentit, a part de gestionar-nos o col·laborar i coordinar-se 
amb el mateix departament que té la competència de turisme, a nivell del desenvolupa-
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ment rural, del Programa de desenvolupament rural, doncs, hi han línies d’ajuts que, no?, 
a nivell de diversificació van en aquest sentit.

Sobre cooperativisme, hi han dos qüestions que vull posar en valor. Evidentment, ja 
ho hem dit reiterades vegades durant aquesta tarda, les cooperatives i el cooperativisme 
i model d’economia social són bàsics per al desenvolupament rural i per al propi sector. 
En aquest sentit, ens comprometem, i ja ho hem parlat amb la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, a portar a acord de govern el pla marc de cooperativisme 
agrari.

I per a respondre en concret sobre la Cooperativa de Cambrils, que també preocupa, 
inquieta i s’intenta fer el màxim de seguiment des d’aquesta conselleria, des del Govern 
s’està fent la feina que es pot fer. Aquest departament, menys, perquè no hi tenim com-
petència directa, en les seccions de crèdit. Però sí que, en la mesura que ens correspon, 
intentem que es tracti seriosament el tema; que es tracti també, ara mateix, amb tota la 
cautela i prudència, perquè no hem de trencar la confiança que es pot resoldre la situa-
ció, perquè el que ens interessa prioritàriament és que no s’arribi al concurs de creditors 
i que, per tant, totes les parts facin el que han de fer.

I, en aquest sentit, també l’objectiu i la voluntat d’aquesta conselleria és, un cop pas-
si –confiem que amb èxit– aquest episodi negatiu per a la Cooperativa de Cambrils, fer 
tots els esforços que calguin per a recuperar la confiança en aquesta cooperativa i en el 
paper estratègic que té per al mateix desenvolupament d’aquell territori, d’aquell muni-
cipi.

Dos temes que han sortit i que tenen una certa correlació: d’una banda, la processio-
nària; de l’altra, els danys de la fauna salvatge. S’estan convertint en dos problemes gai-
rebé endèmics, que s’estan..., no?, bé, cadascun per les seves causes i dinàmiques. I, en 
aquest sentit, segurament tant..., en els danys de fauna salvatge ja tenim clar que hem de 
plantejar un pla interdepartamental, perquè l’abast territorial i la gestió escapen també 
a les capacitats del mateix departament, i en la processionària, no ho descartem, en la 
mesura que a la llarga pot tindre afectacions sobre la salut de la gent i escapa molt més 
enllà, també. Sobretot en la processionària, és un tema molt..., la seva proliferació va 
molt lligada a la climatologia i a l’estat dels boscos. Aquí tenim clar que l’aposta coinci-
deix amb l’estratègia global: hem de fer gestió forestal, a mitjà i a llarg termini l’única 
solució és la gestió forestal; a curt termini estem mirant a veure l’abast de les fumiga-
cions, no?, valorar les conseqüències i la repercussió que ha tingut la fumigació d’aques-
ta temporada, i a veure de quina manera pot ser una opció, i l’abast; estem mirant si fins 
i tot potser caldria triplicar el nombre d’hectàrees a fumigar. Tot i així, bé, és un pro-
ducte biològic, però és una fumigació; per tant, també la incidència que té a les zones 
més periurbanes, doncs, segurament amb la fumigació tampoc no la podrem combatre. 
Per tant, és un tema que haurem d’anar estudiant.

Sobre el cas concret de les pistes de la serra de Cardó, només fer un incís: s’està fent 
una primera aproximació en aquestes zones i en aquests camins perquè el que es va 
acordar ja fa uns anys, després dels incendis que van afectar aquella zona, és que calia 
treballar molt bé els accessos per a facilitar després les intervencions dels equips d’ex-
tinció i, per tant, també per a la preservació de tallafocs. Això..., i el que hi ha projectat 
ara és això i en els propers dies s’acabaran de fer els estudis d’impacte ambiental i la 
resta.

Sobre la pesca, no?, la pesca de..., sobretot la crisi que hi ha amb el peix blau..., el 
que ens arriba, amb els estudis científics que s’estan fent a nivell europeu, és que és un 
problema relacionat amb el canvi climàtic, de manera que els mateixos recursos no te-
nen suficient alimentació, per tant la mida és redueix, i també la mateixa multiplica-
ció del recurs. A partir d’aquí, la gestió de les vedes és important i és un element clau. 
I  entenc el que em diu de Tarragona, però, per exemple, a la Ràpita ho tenen clar, que 
aposten pels dos mesos de veda, i tampoc hi ha tants quilòmetres de distància. Per tant, 
el que sí que és clar i que el sector és i ha de ser conscient és que la sostenibilitat del re-
curs va estrictament lligada a la viabilitat econòmica del sector i, per tant, no es pot de-
senllaçar. I les estratègies han de tindre en compte ambdues perspectives o sí o sí.

Més enllà també, sobre la comercialització del peix, només anunciar que ja fa uns 
dies vam presentar tota la campanya de «Peix quilòmetre zero», i la voluntat és d’avan-
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çar i millorar el que és l’educació del consumidor, i de promocionar la qualitat de la 
pesca.

Sobre el pla de modernització de regadius, d’acord amb els dos criteris que ha expo-
sat el diputat. I en aquest sentit, el finançament..., el que insistirem també, com dèiem, 
no?, amb un pla hidrològic que per la nostra consideració no prioritza aquesta moder-
nització..., però això no treu que anirem a demanar i exigir al Magrama –al Ministeri 
d’Agricultura– i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que hi aposti i hi inverteixi i 
aporti els recursos que li corresponen, també, en aquest àmbit.

Sense entrar més..., del tema dels transgènics, ja hem dit que ja faríem, no?, quan 
s’escaigui, la comissió aquí, i actualment la llei és clara i el marge de competència, el 
que tenim, és clar, i tant a nivell de control d’etiquetatge com a la resta s’està fent la fei-
na, en els diferents àmbits d’aquest Govern, que ens toca, però és això; el debat, en tot 
cas, ja el traslladaríem a la comissió.

Sobre el fet de fer fort aquest departament en el Govern i «apretar» tots perquè el 
pressupost del 2016 millori, pot estar segur que l’equip de la conselleria hi remarà tant 
com faci falta, i al que els convido també és que, si augmenta el pressupost d’aquest de-
partament, votin a favor d’aquells pressupostos. (Rialles.) A nosaltres ens faran molt fe-
liços. (La consellera riu.)

Pel que fa al suport en la llengua blava, tinguin en compte que, de moment i preci-
sament, hem optat i hem apostat per la vacunació preventiva, vist el risc, i perquè, sent 
preventiva, el Ministeri d’Agricultura assumeix el cost íntegre de la vacuna, de manera 
que estalviem recursos al sector i a la mateixa conselleria, que, com saben, són magres.

Sobre el fet de la cabana porcina i el seu impacte o evolució, ja ho hem dit abans, 
aquest decret de dejeccions és important que el fem, que l’estudiem i que mirem bé com 
s’implanta, perquè evidentment tindrà uns impactes en l’ordenació del mateix sector i 
de la seva activitat. I, per tant, visió global, sí, però això, eh?, tenint en compte tots els 
elements que hi intervenen.

Sobre la llei del sòl agrari, som conscients que cal reprendre el tema, i segurament si 
aquella no va tirar endavant és perquè potser cal replantejar-la i repensar-la i veure-ho. 
Com dèiem en la compareixença, a segons quins temes cal donar-los una perspectiva 
nova perquè es desencallin i puguin tindre sortida, i sobretot tenint clar que, al sòl agra-
ri, és important que hi hagi accessibilitat i transparència, en el mercat de la terra.

Al pacte nacional de l’aigua, per part d’aquesta conselleria, predisposició a treba-
llar-hi. Ja ho hem dit en públic, en privat i al Parlament, que creiem que el país ha de 
fer bandera del regadiu; s’ha de fer una estratègia clara, i, evidentment, el regadiu en un 
sentit ampli, eh?: reg de suport i reg de plena dotació, però sempre modernitzat i efi-
cient.

Sobre el Decret de venda de proximitat, estem, no?, en la línia de continuar treba-
llant productes de proximitat, i, en aquest sentit, ja hi ha uns treballs fets amb l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària, amb l’ACSA, per a adequar requisits tant en venda 
en mercats ambulants com altres. Per tant, és una estratègia compartida a nivell de go-
vern i de què s’han fet treballs en el passat. I, en aquest sentit, per exemple, l’estratègia 
del projecte que tenim de «Benvinguts a pagès!», dintre la Regió Europea de la Gas-
tronomia, també ha de ser un element que ens ajudi a potenciar aquest coneixement i 
aquesta proximitat entre el productor i el consumidor i la societat en general.

Per acabar, fent una mica de repàs a tots els temes que ens ha fet arribar també el 
diputat de la CUP, som conscients de, la biomassa, la importància que té. En aquest sen-
tit, apostem, amb els recursos de què disposem, a través també del desenvolupament 
rural, per donar suport als plans de gestió, d’acord?, i intentar aportar i millorar l’apor-
tació econòmica. Som conscients, també..., i, en aquest sentit, s’impulsen diferents pro-
jectes de promoció de la innovació en la bioeconomia i, per tant, també en la innovació 
en la biomassa i l’aprofitament de la biomassa energèticament, i aquesta filosofia que 
hem de compatibilitzar molt bé la competitivitat amb la sostenibilitat, i que, no?, com 
passa també amb la pesca i com passa en general amb el sector, no podem deslligar un 
element de l’altre.

Sobre la vacuna de la llengua blava –ja ho he comentat abans–, no ho podem..., seré 
molt, molt, molt concisa, i, si cal, en un altre moment allargarem més, però no podem 
fer el mateix que fa el País Basc perquè no som el País Basc, per múltiples elements, 
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tant des del punt de vista de sector com des del punt de vista, també, de capacitat econò-
mica, d’assumir després segons quines compensacions.

Pel que fa als ajuts a petites i mitjanes explotacions i productors –ho hem comentat 
també en la intervenció–, tenim clar que, no?, amb recursos limitats hem de prioritzar i 
hem d’enfocar molt bé per a què volem que serveixin aquells ajuts. I, per tant, el que dè-
iem abans, la vessant social i aquest equilibri de l’ecosistema socioeconòmic d’empre-
ses que tenim en el país, per nosaltres és important mantindre’l.

I, finalment, retornant una mica al tema de..., ara he sigut més desorganitzada, eh?, 
però retornant al tema de les cooperatives i les seccions de crèdit, sí que som conscients 
que són una eina bona per al sector, ho han sigut; el que cal és continuar treballant en la 
línia de millorar la seva gestió, fer un correcte seguiment i control de com es gestionen 
i com funcionen, i que tinguin les reserves assegurades. I, en aquest sentit, per part del 
departament, intentarem donar el suport que pugui fer falta en aquest..., no?, en l’àmbit 
de competències que tenim, que, ja dic, en seccions de crèdit no les tenim, però sí per 
a fer el seguiment, perquè no es perdi la confiança en aquesta eina. Perquè, al final, es 
tracta d’això, que sigui una eina que ajudi el sector i que el sector hi confiï per a poder 
invertir-hi i continuar apostant-hi.

I, finalment, doncs, per part d’aquesta conselleria, coincidim que IRTA i Prodeca 
són dues eines fonamentals per al projecte i per al gran objectiu que ens plantegem, que 
és crear un model català d’excel·lència i que sigui un referent internacional. Per tant, són 
les dues potes sobre les quals, també, bascula bona part d’aquesta estratègia.

I fins aquí jo faria la meva intervenció, agraint molt aquesta oportunitat que hem tin-
gut d’intercanviar i reiterant la plena disposició de la conselleria i de tot l’equip a man-
tenir aquest diàleg i a trobar aquestos espais de treball en comú, hi insisteixo, pel bé del 
sector.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Bé; breument, per a acabar, jo vull donar les gràcies de nou a la consellera i al seu 
equip per haver estat avui aquí per a presentar-nos les línies estratègiques d’aquesta le-
gislatura; també als diputats, als diputats dels diferents grups parlamentaris, i a tots 
aquells representants del sector que també avui ens heu acompanyat.

Moltíssimes gràcies.
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i tres minuts.
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