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Sessió 2 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 

(CARPA) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix Meritxell Serret i Aleu, acompa-

nyada del vicepresident, Joaquim Paladella Curto, de la secretària, Cristina Casol Segués, 

i del secretari en funcions Joan Carles Garcia Guillamon. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier 

Muro i Bas.

Hi són presents Rosa Maria Ibarra Ollé, Jordi Riba Colom i Sílvia Romero Galera, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Antoni Flores i Ardiaca, Lluïsa Llop i Fernàndez i En-

gelbert Montalà i Pla, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Ramon Tremosa Balcells i Salva-

dor Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antonio Ramón López Gómez, pel 

G. P. de VOX en Cataluña; Pau Juvillà Ballester, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem,  

i Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant 

la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi so-

bre el nou decret d’ordenació ramadera (tram. 356-00091/13). Rosa Maria Ibarra Ollé, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació de propietaris de la 

zona d’especial protecció per als ocells Secans de Balaguer davant la Comissió d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre qüestions relacio-

nades amb la zona de reg del canal Algerri-Balaguer i la zona d’especial protecció per als 

ocells de Balaguer (tram. 356-00093/13). Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Rurals 

de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-

ral perquè informi de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 

356-00109/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles 

de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-

ral perquè informi de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 

356-00110/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desen-

volupament Sostenible davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya 

(tram. 356-00111/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En 

Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Munici-

pis davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè in-

formi de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 356-00112/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
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çar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parla-

mentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya (tram. 250-00035/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 35; esmenes: BOPC 89, 13).

8. Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció dels productes 

dels diferents sectors i zones agràries (tram. 250-00036/13). Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 24, 36; esmenes: BOPC 89, 14).

9. Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita (tram. 250-00051/13). Grup Par-

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

esmenes presentades (text presentat: BOPC 30, 25; esmenes: BOPC 89, 15).

10. Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del llentiscle 

(tram. 250-00060/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 30, 36; es-

menes: BOPC 89, 15).

11. Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus del sector 

agroalimentari (tram. 250-00063/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

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

BOPC 30, 39; esmenes: BOPC 89, 16).

La presidenta

Molt bona tarda, companyes i companys. Donem inici a la reunió de la comissió, 
de la CARPA. A part de la de constitució, és la primera vegada que ens reunim com 
a comissió, per tant, fa goig.

I abans d’entrar ja directament a l’ordre del dia, no sé si és habitual, però sí que 
m’agradaria fer una prèvia, que crec que tots hi estarem d’acord, de lamentar els in-
cendis, no?, que hem patit aquests dies, de refermar el compromís de tots els mem-
bres d’aquesta comissió per avançar en lo que són millors polítiques per a la gestió 
forestal, i també solidaritzar-nos amb lo que són també les reclamacions del sector 
lleter perquè hi hagi preus justos i que es puguin mantenir les poques explotacions 
del sector lleter, i, menys, familiars, que ens queden al país.

Per tant, dit això, si us sembla, arrenquem amb l’ordre del dia.
Sí, seria bo saber si d’algun grup hi han substitucions.
Senyora Ibarra?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, presidenta. Del Grup Socialistes i Units per Avançar substituïm el 
diputat Cristòfol Gimeno pel diputat Jordi Riba.

Matías Alonso Ruiz

Sí, presidenta. Pel Grup de Ciutadans, jo mateix, Matías Alonso, substitueixo la 
diputada Marina Bravo.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. 
Algun altre que tingui substitució? (Pausa.) No. 
Endavant amb l’ordre del dia.
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Sol·licituds de compareixença
356-00091/13, 356-00093/13, 356-00109/13 a 356-00112/13 

Tenim, com a primers punts de l’ordre del dia..., són les sol·licituds de comparei-
xença. La primera és la sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agri-
cultura, Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura perquè informi sobre el nou 
decret d’ordenació ramadera. 

Si algú hi vol fer algun comentari, en aquest sentit... Si us plau, diputat, digui.

Lucas Silvano Ferro Solé

No, no, jo el que anava a dir és que es poden substanciar conjuntament, no? Ho 
dic per no allargar molt..., no votar punt a punt, sinó votar-les en bloc i, en tot cas, si 
algú té votació separada d’alguna...

La presidenta

Doncs, si voleu, votem en bloc totes les sol·licituds de compareixença i després ja 
veurem, a l’hora de calendaritzar-les, quan les podem substanciar.

Es poden aprovar per assentiment, demanem també, perquè així també ens es-
talviem...? O hi hauria algun grup que votaria en contra d’alguna de les comparei-
xences? Bé? (Pausa.)

Doncs, si us sembla bé a tots, donem per aprovades per assentiment totes les 
compareixences i ja des de la Mesa també farem proposta de calendarització, de 
quan es poden substanciar. 

I recordo les que són, eh?: la de la directora general d’Agricultura pel nou decret 
d’ordenació ramadera; la de l’associació de propietaris de la zona d’especial protec-
ció per als ocells Secans de Balaguer sobre qüestions relacionades amb la zona del 
canal de reg Algerri-Balaguer; la de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
per tot el que té a veure amb l’agenda rural de Catalunya; a l’igual que l’Associació 
de Micropobles de Catalunya, també pel que té a veure amb el desenvolupament de 
les tasques de l’agenda rural; del Consell Assessor per al Desenvolupament Sosteni-
ble, també sobre l’agenda rural, i de l’Associació Catalana de Municipis de Catalu-
nya, també per l’agenda rural.

Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya 
250-00035/13

Aprovades les compareixences per assentiment, passem al punt número 7 de l’or-
dre del dia, que és la proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Perdoneu, eh? Cinc minuts havíem quedat? Sí, eh? (Pausa.) Molt bé.

Joaquim Paladella Curto

Sí, presidenta?

La presidenta

Sí, un segon. Ja, endavant, diputat.

Joaquim Paladella Curto

Sí; gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, diputades, aviam, de malal-
ties de la fusta a la vinya n’hi ha hagut sempre. De fet, l’únic producte que li anava 
una mica més bé era l’arsenit sòdic. Este producte se va retirar i a partir d’aquí als 
pagesos solament els queda lo parar compte a la poda, no fer talls molt grossos i no 
fer ferides molt grosses a la vinya, i l’altre és desinfectar les ferramentes. 

Però esta no és la causa del problema. El problema és una cosa que no havia pas-
sat mai, o almenys jo no recordo que hagués passat mai, ni els pagesos de les dife-
rents zones vitivinícoles havien passat mai, no?, que era l’afectació de fongs de les 



DSPC-C 54
27 de juliol de 2021

Sessió 2 de la CARPA  6

malalties de la fusta, afectació als plançons jóvens, a les vinyes joves i als plançons 
jóvens, o sigui el que nosaltres anomenem «americans».

En acabat, l’afectació sobre estes plantacions, com he dit, és una cosa que pràc-
ticament no havia passat mai, doncs, se deriven des de fa uns anys cap aquí, apro-
ximadament uns cinc, sis anys o set anys, i, clar, l’afectació és letal, no?, perquè tal 
com va entrant la malaltia a les plantes van perdent vigor, acaben perdent tota la 
productivitat i, a més de perdre la productivitat, inclús acaben fins i tot morint i tot, 
no? Per tant, l’afectació és molt més gran que a les vinyes velles.

A part d’això, hi ha una característica molt important, que és que no apareix en 
l’any de plantació, sinó que van apareixent successivament els anys posteriors, i, per 
tant, bé, tu pots plantar perfectament la vinya i anar bé la plantació i l’any següent 
tindre unes baixes i l’altre tindre’n més i en dos o tres anys pràcticament la vinya pot 
estar fulminada, no tenir producció i, a més a més, inclús morir-se, no?

Bé, a partir d’aquí, què està passant, no?, perquè si una cosa que no passava mai 
com és que està passant ara? Doncs bé, lo que fan tradicionalment els pagesos és com-
prar los plançons a vivers, normalment són plançons que venen certificats de la Unió 
Europea que estan exempts de virus; no parlen mai dels fongs, i en principi, bé, se 
compren, se planten, a partir d’aquí s’emparra i, bé, al cap de tres anys ja pots collir, 
en este sentit, no? 

El problema ve quan estos plançons venen infectats, i dic «venen infectats» per-
què el propi departament quan li vam fer la pregunta..., se li ha fet la pregunta par-
lamentària i per escrit; reconeixen que els vivers ja subministren planta infectada. 
A més a més, el departament pròpiament ha fet anàlisis de la terra i està lliure, 
exempts de virus, o sigui exempts de fongs, la terra, i, per tant, doncs, la culpa no és 
d’això. A més a més, hi ha una cosa molt important, que les plantes que s’han arren-
cat perquè hi havia virus i s’han hagut de plantar de nou, doncs, aquestes plantacions, 
quan s’han fet anàlisis i els plançons venien exempts de fongs, estan en vigor, estan 
en bon estat i no hi ha cap tipus de problema.

Per tant, l’estrany de tot això és que el propi departament, quan fa l’informe final 
que se’ls demana per part dels pagesos i dels sindicats agraris, com la Unió de Page-
sos, diu que no és prou determinant. «No és prou», no és que no sigui determinant, 
diu que no és prou determinant a l’hora de dir que el mal ve dels vivers. Això signi-
fica que deixes a la intempèrie els pagesos, que li fiques al damunt tot lo cost i sig-
nifica que, a més a més de pagar la primera factura, han de pagar la segona factura 
d’arrencar, la factura de tornar a comprar, de treure los emparrats, de tornar a ficar 
els emparrats, de preparar la terra i tot això lo que comporta. A més a més, tinguem 
en compte una cosa: que si això no es fa, lo problema està en que, si no arranques 
la vinya esta, es pot infectar la terra, i, per tant, en acabat queda inutilitzada per a 
poder plantar vinya o qualsevol altra planta llenyosa, en este sentit. Per tant, inclús 
és una obligació. 

Això ha representat un cost molt important, sobretot als pagesos joves més ac-
tius, los que planten més i tal. I, bé, en principi, entenem que el departament no ha 
fet les coses bé, primer el de control, i després no ha fet l’informe que havia de fer, 
i, per tant, d’una manera o altra jo crec que el Parlament hauria de fer justícia i in-
tentar fer tot lo possible per tal de que s’aprovi esta proposta de resolució i, en este 
sentit, doncs, d’alguna manera o altra se pugue ajudar estos pagesos que han sortit 
perjudicats injustament, en este sentit.

I, per tant, els demanaria el vot de tots los grups i intentaríem reparar esta injus-
tícia, que, com he dit abans, afecta alguns pagesos, que són els més actius, que són 
els més jóvens, que a més a més han invertit més a la terra i que és absolutament més 
necessari que els recolzéssim i els donéssim suport.

Entenent també que si no posem «coto» al tema este passa el que està passant ac-
tualment, que com que l’informe diu que no és prou determinant, doncs, estos vivers 
seguixen venent plantes infectades, i, per tant, seguim perpetuant lo que és el proble-
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ma. I això significa que cada vegada surten més plantacions que tenen més problemes, 
i que, en definitiva, doncs, s’està infectant lo territori sense que aquí hi hagi cap tipus 
de control i, a més a més, com he dit abans, no hi hagi cap tipus d’ajuda als pagesos, 
que són los especialment damnificats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara farien ordre d’intervenció també els esmenants, en aquest 
cas, els grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. (Veus de fons.) El que 
vulgueu, sí; Esquerra, per exemple. 

Lluïsa Llop i Fernàndez

Doncs jo mateixa. Gràcies, presidenta. Som perfectament conscients, des del 
Grup d’Esquerra Republicana, que els darrers anys hi ha hagut una afectació impor-
tant en les plantacions de la vinya, especialment i inicialment molt focalitzada a la 
zona de Batea, de la Terra Alta. Se’n coneixen casos en altres espais amb aquestes 
plantacions joves i que hi ha hagut afectació d’aquests fongs, hi insisteixo, especial-
ment més afectat a les comarques del sud de Catalunya, on realment hi han hagut 
zones amb un veritable problema, problema que certament comporta una afectació 
per a aquelles vinyes que s’han plantat de nou, amb el cost que això suposa, i que, 
evidentment, s’han d’arrencar perquè no traspassi aquest fong a la terra i pugui que-
dar directament afectada.

A més a més, és evident que tota aquesta problemàtica, com bé explicava el 
diputat, amb els tractaments que actualment..., que cada vegada anem cap a una 
agricultura –i així ha de ser– més respectuosa, una agricultura ecològica, soste-
nible, etcètera, és evident que hi ha tractaments que no poden fer front a aquestes 
afectacions. 

Per tant, això: des del departament ja fa temps que s’està treballant en aquesta 
afectació. De fet, en els darrers anys des del departament s’han estat estudiant les 
malalties de fusta que venen des dels diferents vivers i en general, en el planter que 
s’ha produït i on es detecten aquests anomenats «fongs de la fusta», igual que arriba 
el material vegetal de reproducció de la vinya, que ve no només dels propis, sinó que 
venen importats d’altres comunitats autònomes o que venen de països europeus.

Per això entenem que és un problema generalitzat en el planter de la vinya i els 
centres de recerca, els catalans, però, evidentment, també els estatals i els d’arreu 
del món, hi estan treballant. De fet, des de la Direcció General d’Agricultura i Ra-
maderia s’ha encarregat un treball tècnic a experts que estan estudiant aquesta pro-
blemàtica i estan cercant possibles solucions al respecte. 

Nosaltres, com bé saben, hem presentat diferents esmenes perquè enteníem que 
una problemàtica que compartim..., hi havien possibilitats de millorar aquest text i 
enriquir-lo, com per exemple quan es parla d’«estudiar la possibilitat de demanar 
més controls a les plantes de la vinya que arriben de vivers de fora de Catalunya» 
enteníem que s’havia d’estudiar aquesta possibilitat, però també demanant al Mi-
nisteri d’Agricultura una regulació que obligui a aquests controls, perquè, de fet, a 
Europa el trasllat de vegetals per a plantació és lliure i únicament hi ha obligació 
d’anar acompanyats d’un passaport fitosanitari.

Per tant, hi han obligacions que es demanen a nivell de la Generalitat que difí-
cilment són complibles quan no venen recolzades per una normativa europea que 
justament diu el contrari i que dona carta de naturalesa i de llibertat a aquest mo-
viment. 

Per tant, des del departament –abans d’Agricultura, Ramaderia, Pesca; ara, Ac-
ció Climàtica– s’ha estat treballant des de fa temps, de la mateixa manera que tam-
bé s’està treballant en estudiar tot el tema de la termoteràpia que planteja la mateixa 
proposta de resolució, i, per tant, en general, hi insisteixo, com que és un problema 
detectat, un problema que compartim, un problema que sabem que des del depar-
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tament s’ha estat treballant, intentàvem millorar aquesta proposta de resolució i, 
malgrat que no se’ns han acceptat les diferents esmenes, donarem suport a aquesta 
moció en els seus quatre primers punts; no així ho podrem fer en el cinquè, perquè 
entenem que és imprescindible el que els proposàvem en una darrera transacció de 
darrera hora, és a dir, comprometre el pressupost del departament o de la Generali-
tat, en aquest cas, en el moment en què els estudis donin el resultat que comprovin 
que aquesta afectació no té directament una resolució per la via civil, com si digués-
sim, per tant, la via dels privats, sinó que ha de ser una cosa on l’Administració obli-
gatòriament hi ha d’actuar.

Aquí tampoc no se’ns ha acceptat aquesta darrera transacció, i, per tant, aquest 
serà el darrer, l’únic punt on des del Grup d’Esquerra no hi podrem donar suport, 
malgrat, hi insisteixo, que compartim fil per randa la problemàtica. Des del depar-
tament s’està donant suport als diferents pagesos en tots els estudis i en tot el segui-
ment, però a aquest darrer punt no hi podrem donar suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara tindrà el torn el diputat de Junts per Catalunya. 
Endavant, si us plau.

Joan Carles Garcia Guillamon

Gràcies, presidenta. Bé, una mica seguir el que comentava la companya, pràc-
ticament s’ha dit tot. És a dir, totalment d’acord amb que la problemàtica existeix i 
que ha generat molta angoixa a la zona de la Terra Alta, i la veritat és que ens sentim 
plenament identificats amb aquest problema. 

El que passa és que sí que és cert que no entenem com no s’ha pogut arribar a 
un acord, perquè al final aquesta PR ens afecta al territori, i, per tant, era molt fàcil 
arribar a acords, entenem, i no entenem la postura del PSC en aquest sentit de no 
acceptar cap de les esmenes que s’han produït, bàsicament, perquè al final la respon-
sabilitat és compartida. Aquí moltes de les «cepes» de les que estem parlant arriben 
de fora del territori, fora de Catalunya. Per tant, haurà de ser el ministerio qui es posi 
les piles, parlant clar, en aquest sentit, per valorar que aquestes «cepes» arribin amb 
totes les garanties als vivers perquè després es puguin traslladar als nostres agricul-
tors, per tant, als nostres pagesos.

Per tant, no entenem com es focalitza tot sempre en el departament, fer política 
amb això entenem que potser no caldria i fins i tot quan toca assumir la responsa-
bilitat del ministerio i parlar obertament de que treballant conjuntament ministerio i 
departament es podrien solucionar molts d’aquests problemes, com aquest que aca-
bem de comentar.

Fins i tot, ja existeix aquesta col·laboració amb el tema de la termoteràpia amb 
aigua calenta, que ha comentat també el diputat, doncs aquí s’ha arribat a un acord. 
El departament ha proposat que a través dels fons Next Generation aquesta actuació 
es plantegi, i, per tant, ja existeix aquesta valoració, doncs traslladem-la a la realitat 
del problema. Segurament en sortirem tots beneficiats. No entenem aquesta neces-
sitat de fer política en això quan tots plantegem un problema que realment existeix i 
que podem buscar una solució conjunta ministerio i departament. Per tant, treballem 
conjuntament quan això es produeixi. No entenem que no s’hagin acceptat aquestes 
esmenes.

De la mateixa manera, pensem que no està prou clar –com ha comentat el ma-
teix diputat– quina és la causa que provoca aquesta problemàtica, no? Per tant, quan 
determinem quina és la causa amb aquesta transacció que es plantejava i que a últi-
ma hora tampoc ha entrat, doncs, es plantejava això. En el moment que tinguem els 
estudis clars, sapiguem quina és la responsabilitat i sapiguem qui és el responsable, 
doncs, plantegem-ho, perquè ara sorgeixen molts dubtes. Per exemple, els vivers sí 
que podien assumir una responsabilitat, però els vivers aquestos al final també ve-
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nen producte a la resta del territori i a altres llocs on no es produeix aquesta afecta-
ció de fongs a la «cepa». Per tant, per què a la Terra Alta sí i a d’altres llocs no, quan 
els vivers són els mateixos?

Per tant, com que sorgeixen dubtes plantegem una possibilitat real, que és arribar 
a un acord en base a uns estudis que determinin clarament quina és la realitat del pro-
blema, i a partir d’aquí posem-nos d’acord per treballar conjuntament ministerio i de-
partament i segurament afrontarem el problema amb molt més coneixement de causa 
i, a més a més, amb moltes més possibilitats de solució del mateix problema. 

Això no s’ha pogut fer a través de les esmenes que havíem plantejat, juntament 
amb Esquerra. Ho lamentem profundament. Tot i així, com que el problema existeix 
i ens hem de posar les piles tots, departament i ministerio, doncs, als quatre primers 
punts també farem un vot favorable i esperem que d’una vegada per totes arribem a 
una solució definitiva del problema, pel bé de la Terra Alta i les possibles afectacions 
a altres parts del territori.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara tindria torn de paraula el Grup Parlamentari de 
VOX. Senyor diputat...

Antonio Ramón López Gómez

Bueno, no vamos a descubrir nada nuevo. Igual que muchos otros, este cultivo 
puede verse afectado por distintas plagas y enfermedades en las variedades más 
productivas, pudiendo llegar a causar importantes reducciones en el rendimiento. 
No cabe duda de que es necesario el asesoramiento profesional y, para ello, la ela-
boración de informes que ayuden a poder tomar medidas adecuadas para el sector. 
Es necesario utilizar los grandes avances científicos y técnicos con el fin de mante-
ner el frágil equilibrio de las cosechas. Por ese motivo, desde el Grupo Parlamenta-
rio de VOX apoyaremos las iniciativas y la toma de medidas en beneficio del sector 
agrícola.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara tindria el torn de paraula la Candidatura d’Unitat 
Popular. Senyor Juvillà, té la paraula.

Pau Juvillà Ballester

Sí, molt breument. Crec que, com deia abans la diputada Llop, s’ha estat treba-
llant en el tema, s’ha estat estudiant, hi ha entitats com l’IRTA que ja estan fent un 
treball sobre aquestes malalties, però el problema existeix, persisteix i hi és, i, per 
tant, tenim aquí una proposta per esmenar almenys la part que afecta els  agricultors. 
Dèieu que està molt focalitzada, és veritat, però també hi ha una part..., malgrat es-
tar focalitzada en el sud, diguem-ne, del Principat, jo crec que està també en altres 
llocs.

I també és veritat, com deia abans el diputat de Junts, que existeix una respon-
sabilitat evident amb el Ministeri d’Agricultura de l’Estat espanyol, que en aquesta 
proposta de resolució no surt esmentat en cap lloc. Això és evident.

Però és evident també, doncs, que el problema el tenim aquí, i que el problema 
afecta els nostres agricultors, i, per tant, creiem que des de la Generalitat cal que els 
donem suport. 

És veritat, doncs, que en el darrer punt que esmentaven podria haver-hi una certa 
conflictivitat, en el sentit de que sembla que es tracta entre dos privats, però també 
és veritat que aquesta conflictivitat ve donada per un informe que no és prou deter-
minant. No diu que no sigui veritat, sinó que diu que no és prou determinant.

I, en aquest cas, nosaltres ens posem de la determinació del costat dels agricul-
tors, i, per tant, nosaltres hi votarem a favor.
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La presidenta

Molt bé. Gràcies, diputat. Té la paraula ara el portaveu del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Per nosaltres, vull dir, el debat no és de part, ni de part dels agri-
cultors ni de part dels vivers, ni de cap part, sinó que entenem que hi ha un problema 
fitosanitari, hi ha un problema que ha acabat afectant productors en el nostre país, que 
cal base científica per establir la cadena de responsabilitat i que cal base científica per 
saber com actuar per minimitzar danys i que aquesta ha de ser la base de les políti-
ques públiques que engegui el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció, com no podia ser d’una altra ma-
nera, però creiem que, especialment, dels informes, el que hauria d’haver-hi és una 
taula de treball un cop els tinguem tots sobre la taula per definir polítiques públiques 
no només de compensació, sinó també de control fitosanitari, si els resultats dels in-
formes així ho apunten.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Perdó, és que estava... (La presidenta riu.) Té la paraula ara el 
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant, senyora Bravo. Ah, no, 
perdó, no hi és, la senyora Marina. Vaig llegint directament...

Matías Alonso Ruiz

Bé, doncs, des del Grup Parlamentari de Ciutadans dir que pensem que aquesta 
proposta de resolució és oportuna, és adient haver-la presentat, i ens agrada haver 
comprovat també, doncs, que per part dels grups que donen suport al Govern hi ha 
una receptivitat per poder-la implementar al més aviat possible amb les conclusions, 
amb el mandat que surti d’aquesta comissió.

Dir també que probablement ens hauria agradat que per part del grup proposant 
s’hagués acceptat, doncs, l’esmena tercera. Creiem que és adient també deixar clar 
que hi ha d’haver una implicació per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació en aquesta qüestió.

I res més, anunciar el vot favorable a tots els punts de la proposta de resolució tal 
com queda, que és l’original.

La presidenta

Molt bé. Gràcies, diputat. No sé si hi ha representant del Grup Parlamentari 
Mixt. No? (Pausa.)

Doncs, així, ara aniríem a votació de la... (Veus de fons.) Ai, perdó, tens la... Ana-
va ràpida jo. Un segon.

Joaquim Paladella Curto

Gràcies, presidenta. Com que estic allà, és normal que això passi. Bé, aviam, en 
principi ja hem dit abans que nosaltres aquí hem tingut la voluntat d’intentar arribar 
a acords, com no podria ser d’una altra manera. La veritat és que les propostes ori-
ginals d’esmenes, bé, ja s’ha entès i, a més a més, tal com vam parlar amb los grups 
que les han presentat de que en principi no era un assumpte que era de Batea, que 
és un poble molt bonic i jo en soc alcalde; no és només de la Terra Alta, sinó que és 
del conjunt de Catalunya, perquè els vivers venen al conjunt de Catalunya. Una altra 
cosa és que l’afectació sigui més en un lloc que a un altre depenent d’on venen uns 
vivers o venen d’un altre lloc. Això és possible que sigui així i s’ha d’estudiar.

L’altra segona història està molt clara, i així li vaig deixar clar també a Ciutadans 
en este sentit, que és que s’han de controlar tots, els d’aquí a Catalunya i els de fora 
de Catalunya i, lògicament, aviam, si s’entén així, el departament té prou força per 
tal de ficar-se en contacte amb el ministeri per tal de que això se pugue acabar im-
plementant si la solució ve d’aquí, d’este costat.
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I l’altre tema també més important, que crec que és lo que queda avui per acabar 
de resoldre..., aviam, tal com ja he dit abans, el departament, i així ho diu per escrit, 
constata que los plançons venen infectats, d’acord?, i que la terra no està infectada. 
Per tant, això de que no és prou concloent és absolutament discutible i, com a mí-
nim, posem-ho en dubte, perquè ja he dit abans que les plantacions noves que es fan 
del mateix lloc que han arrencat que no funcionaven, quan s’han plantat plançons 
nous que estaven bé, que s’havia comprovat que estaven exempts de fongs, doncs, en 
acabat les plantacions funcionen, no tenen cap malaltia i estan produint sense cap 
tipus de problema.

Per tant, a més a més, és un assumpte que no ve d’un any, ni de dos, ja estem 
a cinc o sis anys. Per tant, los informes i les queixes i la possibilitat d’estudiar-ho, 
això des de part del departament i de part de l’IRTA ja podia haver estat més que 
estudiat, no?

I tal com ara ha estat i l’informe darrer que ha fet el departament, que donava 
l’assumpte per tancat –almenys així s’ha explicat a les nostres comarques, allí d’on 
jo provinc–, és que tota la responsabilitat recau sobre els pagesos; vull dir tot lo cost, 
no responsabilitat, tot lo cost recau sobre els pagesos, a pesar d’haver comprovat 
clarament que el mal venia dels plançons perquè estaven infectats. Com a mínim, 
és aquell que si tu et compres un cotxe que no estigui el motor ple d’arena, no? Per 
tant, venia d’allí.

Per tant, aviam, aquí hi ha una cosa molt clara: si el departament no ha contro-
lat i el departament després no ha fet l’informe que corresponia, el que no pot ser 
de cap de les maneres és que tota la responsabilitat i tot lo cost recaigui sobre els 
pagesos.

Per tant, nosaltres no canviarem, i, per tant, no acceptarem l’esmena esta que diu 
de no donar ajuts als pagesos, perquè és que, a més a més, los necessiten. Són los 
pagesos, que inverteixen, són los pagesos més joves, i que ho necessiten.

I, per tant, doncs, bé, nosaltres no l’acceptarem. Presentarem a votació la propos-
ta de resolució tal com l’havíem previst i, a partir d’aquí, doncs, bé, sea lo que sea.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara sí que... 

Lluïsa Llop i Fernàndez

Presidenta...

La presidenta

Sí, digui’m, diputada.

Lluïsa Llop i Fernàndez

...per contradiccions. Una cosa que ha comentat el diputat, més que res per dei-
xar-ho clar, molt breument. 

Ell diu que la nostra esmena diu que és no donar ajuts als pagesos. No diu això, 
l’esmena que proposàvem. El que deia és: amb la conclusió de l’estudi, estudiar com 
s’implementaven ajudes.

(Veus de fons.)

La presidenta

Si m’ho permeten... Si obrim el debat i ho fem amb totes, no acabarem. 
Per tant, ja hi ha hagut el torn de poder expressar-se tant el ponent de la PR com 

els esmenants, i ara tocaria fer els punts. Entenc que votació separada. Digueu.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Votació separada del punt cinquè, si us plau.

La presidenta

Molt bé. Doncs, així, passaríem a votar els punts, primer, 1, 2, 3 i 4.
Vots a favor?
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Antonio Ramón López Gómez

Perdona, perdona.

La presidenta

Disculpa. Sí?

Antonio Ramón López Gómez

A mi m’aniria bé l’1 i 2, per una part; 3 i 4, per una altra, i el 5, per una altra. 
O tot per separat, com vulgui. O 1, 2 i 5.

La presidenta

U, dos per una banda; 3, 4 per una altra...

Antonio Ramón López Gómez

I el 5.

La presidenta

I el 5. Perfecte. 
Doncs així votarem primer els punts 1 i 2 de la PR.
Vots a favor? 
Doncs s’han aprovat per unanimitat: 16 vots a favor.
Ara votem els punts 3 i 4 de la PR.
Vots a favor?
Vots en contra? 
Els punts 3 i 4 queden aprovats per 15 vots a favor i 1 en contra, del Grup VOX. 
Perdoneu, ho he d’anar especificant. Per tant, el primer ha quedat aprovat per una-

nimitat de tots els grups. Els 3 i 4 han quedat aprovats pels grups de Junts, Socialistes, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular, En Comú 
Podem i Ciutadans, i amb el vot en contra del Grup Parlamentari de VOX.

I queda ara pendent de votació també el punt número 5.
Vots a favor del punt número 5?
Vots en contra del punt número 5?
Molt bé. Doncs haurem d’aplicar el vot ponderat i ara ho calcularem.
Tenim 8 vots a favor, per part dels grups Socialistes i Units per Avançar, VOX, 

Candidatura d’Unitat Popular, En Comú Podem i Ciutadans, i 8 vots en contra, per 
part dels grups d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. I haurem d’aplicar el 
vot ponderat.

(Pausa.)
Mentre es fa el càlcul...
Doncs queda aprovat el punt número 5 per 67 a favor i 65 en contra. D’acord? 
Per tant, s’aprova tota la proposta de resolució. 

Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció 
dels productes dels diferents sectors i zones agràries

250-00036/13

Seguim endavant amb l’ordre del dia, amb la següent proposta de resolució, el 
punt número 8, sobre la determinació del cost de producció dels productes dels di-
ferents sectors i zones agràries, també per part del Grup Parlamentari Socialistes  
i Units per Avançar. Teniu cinc minuts d’intervenció. Endavant.

Joaquim Paladella Curto

Sí; moltes gràcies, presidenta. Avui venint cap aquí des de la meua comarca 
sentia que hi havia manifestacions per part dels productors de la llet perquè estan 
cobrant lo seu producte per davall del preu de cost. Aquí, en la investidura de la co-
missió, hi van haver diversos grups que van dir que s’havia de fer alguna cosa i que 
no podia ser, lo problema dels preus agraris, i que havíem de mirar de fer alguna 
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cosa al respecte, i que, per tant, havíem de buscar algun tipus de solució i s’hauria 
d’intentar fer coses per tal de que els pagesos, com a mínim, se guanyessen la vida 
i poguessen viure de la seua feina i, sobretot, que cobressin per damunt del preu de 
cost del que els costa produir los seus aliments i els seus productes agraris.

Aquí tenim la sort, aquí a Catalunya, de tindre l’Observatori Agroalimentari de 
Preus de Catalunya que, bé, en principi estudia moltes coses, però quan veus les se-
ues funcions veus estrictament que hi ha moltes coses que poden estudiar, moltes 
funcions que té, però no té la funció d’estudiar lo preu de cost de la producció de 
diferents productes agroalimentaris. 

Per tant, creiem que les seues funcions queden limitades, i, per tant, proposem 
que dins a l’observatori tingui cabuda una funció més, que siga esta, la d’estudiar 
los costos de producció dels diferents productes agraris i ramaders d’aquí de Cata-
lunya.

Entenem també que hi ha diferents productes i hi ha diferents elements que no 
són els mateixos costos de producció, no són els mateixos a la comarca de l’Empor-
dà, o poden ser a la Terra Alta, o poden ser a la Conca de Barberà, en este sentit. Per 
tant, s’han de fer estudis adaptats a les diferents zones agràries i agroalimentàries 
de Catalunya, lo més adaptat possible, eh? Per tant, no es poden fer uns estudis ge-
nerals, sinó que han d’estar al més adaptats possible, i entenem també que és abso-
lutament necessari poder determinar este cost i fer-ho per part de l’Administració, 
ja que ja s’estan prenent algunes iniciatives, l’Estat és un exemple, i crec que aquí 
a Catalunya també hem de tirar una mica en este sentit en la mesura de les nostres 
competències, en el que poguéssim, dient que, bé, que no es pot, que està prohibit 
vendre per davall dels costos de producció.

Per tant, nosaltres creiem importantíssim, molt important, que l’observatori pu-
gui estudiar estos costos de producció, ho pugue fer dins de les seves funcions, ho 
tingui determinat i, lògicament, en acabat, si és possible, doncs, bé, poder tenir prou 
capacitat per fer-ho lo més detallat possible. 

Per tant, també demanem, creiem que és una cosa que podem perfectament votar 
tots els grups, i, per tant, demanem els vots de tots els grups parlamentaris, perquè 
és en benefici del sector agrícola de Catalunya.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara tindrien la paraula els esmenants, els grups d’Es-
querra Republicana i Junts per Catalunya. Intervé primer... Com vulgueu, Junts per 
Catalunya o Esquerra? (Pausa.) Doncs endavant.

Antoni Flores i Ardiaca

Bona tarda. Sí, tots som conscients de la importància de tenir aquests costos, 
però també de la dificultat per a determinar-los. Com ha dit, són complexos i tenen 
variabilitat segons les zones i el tipus de cultiu, a més a més de factors externs, com 
ara les variacions que hi ha d’una campanya a una altra i d’unes superfícies a unes 
altres. I, per tant, per poder fer això calen recursos humans, mitjans tècnics i la cor-
responent dotació pressupostària, dotació econòmica, que ara per ara no hi és.

D’altra banda, la modificació que proposaven anava en una línia, sí, de demanar a 
l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya que ampliés la informació dels 
preus de cost quan tingués dotació pressupostària per fer-ho, que s’ha de vetllar perquè 
la tingui, i també instar el ministeri a que acceleri i actualitzi els estudis de la formació 
de preus i de cadenes de valor que li ve donat o d’obligat compliment per la modifica-
ció, última modificació, que hi ha hagut a la llei de cadena alimentària. 

Entenem que determinar estos costos, com ja he dit, cal, i que ja s’hi està treba-
llant. La modificació aquesta que he esmentat de la llei de la cadena alimentària ja 
incorpora la finalitat d’evitar la destrucció del valor al llarg de la cadena, o sigui de 
la impossibilitat de poder vendre per sota del preu del cost de producció, i també, 
com he dit, té la iniciativa o l’encàrrec d’elaborar costos i de demanar a les comuni-
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tats autònomes que facin les seves propostes. Ha començat ja amb tres observatoris, 
de la llet, l’oli i el vi. 

D’altra banda, tenim aquí el DARP, que està impulsant els treballs en aquest 
sentit. L’Observatori Agroalimentari de Preus i la Xarxa Comptable Agrària estan 
treballant en l’elaboració d’aquestos costos.

La Xarxa Comptable ja proporciona preus de referència de sectors considerats 
d’interès i que actualment són la fruita de pinyol, la de llavor i la fruita seca, que són 
dels més sensibles pel que fa a preus.

Després tenim que el Departament d’Acció Climàtica, a través de la Xarxa 
Comptable Agrària de Catalunya, ja dona i té dades de costos de producció d’una 
mostra d’explotacions de la majoria dels sectors productius agrícoles i ramaders. 

En resum, nosaltres a l’esmena proposàvem que, com que ja s’hi està treballant 
des del DARP, de l’Observatori Agroalimentari i la Xarxa Comptable Agrària, 
doncs, això ja ho incloíem, però també volíem deixar constància i instar el Minis-
teri d’Agricultura que acceleri aquestos estudis i ampliés els estudis de costos arran 
de la modificació de la llei que hi ha hagut.

Per tant, nosaltres no donarem suport a la proposta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la diputada de Junts per Catalunya. 

Cristina Casol Segués

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats. Com a premissa, els incendis de 
preus els provoquen els oligopolis de les grans empreses de la indústria agroalimen-
tària, que amb una mirada molt curta fan baixar els preus d’origen, sigui quina sigui 
la tendència del mercat, sense cap compromís amb el conjunt del sector. Òbviament, 
el sector productiu s’ha de seguir organitzant per tenir capacitat de negociació i se-
guir treballant en aquesta línia. 

La lluita compartida del sector i del Govern ha aconseguit que certs instruments, 
com són l’Observatori Agroalimentari de Preus, que ara treballen en els sectors de 
la fruita de pinyol, de la fruita de llavor i de la fruita seca, facin un treball molt rigo-
rós i estricte i així garanteixi la transparència i la veracitat de tots els preus.

L’Observatori de Preus va posar de manifest, per exemple, que la llotja de Reus, i 
respecte a la fruita seca, on els compradors funcionen com un oligopoli, les empreses 
trencadores d’avellanes queden en un percentatge de cotització molt baix respecte a 
la resta de llotges de l’Estat espanyol, a raó d’un quaranta per cent més baix. 

També el departament compta amb la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya, 
que amb dades de costos de producció d’una mostra d’explotacions de la majoria de 
sectors de Catalunya fa un bon treball.

Aquesta informació ha servit de referència per fer estudis de cadena de la fruita 
de llavor i de pinyol. Sabeu, per exemple, que la fruita dolça té problemes de mer-
cat estructurals per veto rus cada any, i que cal abordar-ho perquè això no quedi en 
mans de les grans cadenes de distribució? També en el sector ramader o lleter, on 
la tendència dels preus és a la baixa i ens situen molt allunyats de la resta de països 
de la Unió Europea. I això fa sospitar que el pacte de preus no ha deixat d’existir. 
Per tant, les dades dels costos de producció són una bona eina de suport també per 
la crisi del sector lleter. 

Amb això, i pel que respecta al departament, ja es disposa d’eines fiables d’in-
formació de costos, com són aquest Observatori de Preus i la Xarxa Comptable 
Agrària. 

Per altre costat, tenim l’Estat espanyol, que el 2020, amb la modificació de la 
llei de la cadena alimentària, proposa que la formació dels preus es faci de baix cap 
dalt. La llei de la cadena alimentària obliga que en cada operació de compravenda 
es tingui en compte costos de cada esglaó, com hem dit, de baix a dalt, de forma que 
tothom analitzi i conegui els costos de cada graó.
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El responsable de pagar el preu just és el comprador, amb un contracte per escrit 
on figuren el preu i els terminis de pagament, diferent per frescos o per peribles, 
amb sancions molt fortes i exemplars per a l’incompliment –cada graó pot vendre 
pel valor inferior del que ha pagat–, una llei que vol posar fre definitivament als in-
termediaris abusius. Però aquesta llei de l’Estat no determina els preus mínims; en 
tot cas, és el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que ha de publicar 
l’índex orientatiu dels diferents productes. 

Per això entenem que qui ha d’accelerar l’actualització dels estudis de formació 
de preus i de cadenes de valors dels aliments per donar compliment a aquesta nor-
mativa estatal és aquest Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del qui 
esperem que ho faci i hi doni compliment. 

Per aquesta raó, com que els deures són a casa d’un altre, nosaltres votarem en 
contra de la proposta.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara tindria la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de 
VOX, senyor López.

Antonio Ramón López Gómez

Bueno, nosotros esta institución la vemos como un chiringuito más. Entonces, 
nuestra política es no apoyar ningún chiringuito, o sea, no hay nada más que decir. 
Aparte de que pienso que es faena del ministerio también todo esto que están di-
ciendo, lo tienen muy fácil: es llamar por teléfono –son compañeros–, llamar por 
teléfono y que lo agilice; no hace falta presentar una PR para esto. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula, per part de la Candidatura d’Unitat Po-
pular, el senyor Pau Juvillà.

Pau Juvillà Ballester

Volia començar explicant la nostra posició, però crec que he de dir que dir que 
això és un «xiringuito» és un insult. Dir que l’Observatori de Preus és un «xiringui-
to» crec que ratlla l’insult i la ignorància supina del que és i el que fa. 

En tot cas, sí que a aquesta PR li falta una cosa i a l’esmena que ha presentat Es-
querra, al meu entendre, al nostre entendre, n’hi sobra una altra. Li falta la part de 
l’esmena d’Esquerra que atorgava responsabilitats o feines al ministeri. Creiem que 
és veritat, que caldria fer-ho, però per a nosaltres a l’esmena d’Esquerra li sobra la 
part que sempre posa, aquesta de la disponibilitat pressupostària. 

Si estem d’acord, i crec que tothom ho ha dit, a saber els costos, que l’observato-
ri inclogui una determinació detallada dels preus dels costos és positiu, és una cosa 
que ens permet avançar, que permet treballar millor, doncs, s’ha de fer. I el que s’ha 
fet no és disponibilitat dels pressupostos, és que anem al revés. S’ha de fer? És im-
portant? Sí, doncs posem-ho als pressupostos. No, no tenim pressupost, i, per tant, 
no ho fem, sinó al revés.

Sempre he pensat que si algú vol fer una cosa sempre troba els mitjans. Per tant, 
el que ens hem de plantejar i nosaltres ens hem plantejat és: és important que l’ob-
servatori tingui aquesta nova competència, diguem-ne? Sí? Doncs posem-ho.

I, per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta PR.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el portaveu del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, senyor Lucas Ferro.



DSPC-C 54
27 de juliol de 2021

Sessió 2 de la CARPA  16

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. La veritat és que la meva opinió va molt en la línia 
del company Juvillà i hi afegiria més: som conscients que hi ha un projecte de llei 
que s’ha d’aprovar al més aviat possible sobre cadena alimentària, que el ministeri 
ha de fer la seva feina, la que li pertoca, per tal de garantir preus justos, però ente-
nem que això no pot passar per una renúncia a que l’Observatori Agroalimentari de 
Preus de Catalunya pugui fer també la seva feina.

I si hi ha un problema de disponibilitat pressupostària, quan s’ha de debatre és 
aquesta tardor, quan debatem sobre els pressupostos. I, per tant, entenem que aquest 
debat es produirà, i que si tots els grups entenem que això és una prioritat o que és 
un element positiu per al conjunt del sector, segur que se li trobarà un espai pressu-
postari, perquè no estem parlant de cap quantitat astronòmica, sinó de ser capaços 
de prioritzar objectius d’intervenció pública, i creiem que aquest és un objectiu fo-
namental per al conjunt del sector primari.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Primer de tot, dir que a parer nostre l’Observatori Agroa-
limentari de Preus de Catalunya és essencial en la formació també dels preus de la 
cadena alimentària, i creiem que aquesta proposta de resolució també ve a incidir 
en una qüestió que és cabdal, que és que s’ha d’evitar, doncs, la destrucció de valor 
dins de la cadena alimentària, una destrucció de valor que sovint l’estan patint els 
més febles, no?

Per tant, s’ha esmentat abans que hi havia deures pendents. Jo crec que hi ha 
deures pendents no només a l’Administració central, no només a l’Administració 
general de l’Estat, sinó també a l’Administració autonòmica.

Per tant, tots hem de posar fil a l’agulla i que no siguin els productors els que 
paguin, els que estiguin patint aquesta formació de preus que sovint resulta abusiva 
pels seus costos, no?

Ens hauria agradat, sí, que hi hagués una transacció també amb l’esmena presen-
tada pels grups que donen suport al Govern i que el segon paràgraf s’hagués inclòs 
també en la redacció final de la proposta de resolució. Però, en tot cas, li donarem 
suport.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula, per replicar, el senyor dels socialistes.

Joaquim Paladella Curto

L’únic que es tractava en esta resolució era d’ampliar les funcions, no absoluta-
ment res més. Vull dir, que un Observatori de Preus tingui més funcions de les que 
tenia abans no hauria de ser..., no hauríem de tindre tantes discussions en este sentit, 
almenys al nostre entendre, no?

El tema del pressupost del Departament d’Agricultura, bé, tots estem..., pareix 
que tots estem d’acord amb que és massa baix, i que, per tant, hauria d’augmentar,  
i que de cara als pressupostos hauríem de negociar. Per tant, tindríem més diners per 
fer estes coses i altres coses més.

Sobre el tema del «xiringuito», d’acord?, sí que voldria determinar i deixar molt 
clar i ficar l’exemple del que està passant habitualment ara. Quan un pagès se’n va a 
vendre el seu producte se trobe amb la factura que li fan –que no fa, que li fan sem-
pre–, i que ha de firmar per si hi està d’acord i tal, i es troba amb un altre document 
en el que diu que està venent per damunt del seu preu de cost. Si no firma, no ven. 
Per tant, què ha de fer? Doncs firmar els documents per poder vendre.
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Què estem demanant aquí? No estem demanant un pas molt gran, estem dema-
nant un passet més, que si ho poséssim aquí i ho poguéssim estudiar i hi hagués un 
estament de l’Administració que digués oficialment que el preu de cost d’aquella 
àrea determinada, per tant, d’aquell pagès és aquell, aquell document que et fan fir-
mar ja no tindria valor.

Per tant, compte a l’hora d’afirmar els «xiringuitos», perquè..., los chiringuitos 
pueden ser muy necesarios, como necesario sería..., i és, que s’aprovi esta proposta 
de resolució, que vist com ha anat la discussió, que si solament és assumpte de pres-
supost i no pressupost, que nosaltres aquí no ho estem parlant, crec que l’hauríem 
de votar tots i crec que l’hauríem d’acceptar tots.

Però, bé..., sus señorías, con su superior criterio, decidirán.

La presidenta

Per tant, entenem que no accepten les esmenes, eh? (Pausa.) D’acord.
Doncs, si us sembla, passaríem a la votació de la PR.
Vots a favor? 
Vots en contra?
Doncs quedaria rebutjada, aquesta PR, amb 7 vots a favor, dels grups Socialistes 

i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popular, En Comú Podem i Ciutadans, i  
amb 9 vots en contra, dels grups d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya  
i VOX.

Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita
250-00051/13

Seguim, aleshores, amb el següent punt de l’ordre del dia, que és el punt novè, 
proposta de resolució sobre la campanya de la fruita, del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar.

Sílvia Romero Galera

Gràcies, presidenta. Bé, com saben les senyores diputades i els senyors diputats, 
la fruita dolça és una de les principals produccions agràries de Catalunya. S’hi des-
tinen 46.000 hectàrees, principalment situades a les comarques del Segrià, el Pla 
d’Urgell, l’Urgell, la Noguera, les Garrigues, i es produeixen al voltant d’1 milió de 
tones de poma, pera, préssec i nectarina. Aquestes suposen el vuitanta-cinc per cent 
de la producció total de Catalunya, en aquestes comarques esmentades, el cinquanta 
per cent de la producció total de poma de l’Estat i el vint-i-cinc per cent de la pro-
ducció de préssec i nectarina.

Recollir aquestes quantitats de fruita en un període molt concret de temps, prin-
cipalment durant els mesos d’abril a octubre, requereix, òbviament, de la necessitat 
de moltes treballadores i de molts treballadors al camp. 

Aquesta realitat, doncs, sempre ha suposat un repte per l’arribada de centenars 
de persones a la recerca de feina i en els darrers anys, doncs, per les mesures a com-
plir arran de la pandèmia de la covid-19. 

Per tant, el repte és garantir ocupació de qualitat, allotjament digne, accés als ser-
veis higiènics bàsics. Per tant, una part important de la problemàtica de la campanya 
de la fruita no és laboral, sinó també social, ja que moltes persones vulnerables arri-
ben a aquestes comarques de Lleida a buscar feina i no en troben perquè no complei-
xen condicions per poder treballar a causa de la seva situació administrativa.

Però aquesta situació s’ha d’afrontar de manera responsable i de manera jus-
ta. Els ajuntaments han d’assumir el lideratge en la coordinació entre els diferents 
agents implicats de forma transversal i amb recursos econòmics de la Generalitat, 
de la diputació, dels consells comarcals. 

En aquesta proposta de resolució que portem a la comissió, en primer lloc, plan-
tegem la necessitat de defensar el sector agroalimentari de Lleida i de la fruita dolça 
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com un motor econòmic i social reconegut arreu del país, i reconèixer també la fei-
na dels milers de treballadors i treballadores que cada any hi treballen.

També plantegem buscar mesures per resoldre la utilització irresponsable de de-
terminats sectors a les problemàtiques actuals i rebutjar enfrontaments entre pro-
ductors i treballadors. 

També reactivar amb més recursos i més capacitat de gestió la taula de coordina-
ció existent, integrada per la Generalitat, la Delegació del Govern espanyol, els ajun-
taments, els consells comarcals afectats, Diputació de Lleida, patronal, sindicats, 
agents socials, per poder coordinar millor totes les accions a portar a terme. 

Igualment, plantegem intensificar, a través de la inspecció de treball, les tasques 
de control i de detecció de casos possibles de vulneració de drets dels treballadors  
i treballadores, i garantir les bones condicions laborals.

També plantegem continuar, doncs, amb les oficines d’assessorament i orienta-
ció, crear-ne de noves en municipis per resoldre dubtes sobre la situació legal i labo-
ral de les persones que arriben als municipis a la recerca de feina. 

Un sisè punt consisteix a coordinar i elaborar, juntament amb diputació i consells 
comarcals, un informe sobre el mapa de la xarxa d’allotjaments públics i privats, així 
com de tots aquells habitatges que s’hagin posat a disposició per allotjar, doncs, les 
persones que venen a treballar.

També aplicar les competències que en aquesta matèria té la Generalitat, imple-
mentant ajudes temporals per a construccions modulars i instal·lació ràpida als habi-
tatges que s’ofereixen als empresaris agraris.

També dotar de partida econòmica els ajuntaments perquè es puguin construir 
aquests allotjaments modulars. Elaborar un pla estratègic perquè a mitjà i llarg ter-
mini es pugui saber quina és la disponibilitat de recursos i quines seran les necessi-
tats amb totes les administracions que ja formen part de la taula.

També crear i liderar una taula d’emergència social amb totes les entitats afecta-
des per optimitzar els recursos existents.

I, finalment, impulsar les accions necessàries per anticipar-nos, per anticipar la 
demanda de mà d’obra necessària de la campanya de la fruita i poder arribar a evitar 
desplaçaments innecessaris de persones que no tenen una oferta de treball. Això es 
pot fer, doncs, potenciant les contractacions en origen, activant les borses de treball 
de les organitzacions agràries o de les persones que busquen feina a través de les 
oficines de treball de la Generalitat. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. (Pausa.) Disculpin un moment, eh?, que m’estic bara-
llant amb... Ara. Ara tindria la paraula, per part dels grups esmenants, el portaveu 
del Grup de Junts per Catalunya. Endavant.

Ramon Tremosa Balcells

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en primer lloc, agrair al PSC una  proposta 
de resolució sobre la fruita de Lleida. Tal com hi ha en l’exposició de motius, estem 
parlant de la primera regió europea en aquest àmbit i, bé, doncs, aquí segur que tots 
vostès coneixen els llibres de Francesc Canosa, que ara en farà un altre sobre el Ca-
nal d’Urgell, però que fa deu anys va publicar-ne un sobre l’imperialisme dolç, com 
aquell desert de les Terres de Lleida, lo Clot de l’Infern, va ser convertit en una gran 
terra de regadiu i el canal d’Urgell va ser l’obra hidràulica més important el segle 
xix, feta per iniciativa privada, i, per tant, en aquest sentit, la importància que té 
aquest sector és importantíssima.

I, en aquest sentit, doncs, nosaltres des de Junts donarem suport a pràcticament 
tots els punts que s’han proposat, menys aquells en els quals es fa referència a do-
tacions pressupostàries, perquè hi ha negociacions en curs entre ajuntaments amb 
la Generalitat per tal d’acabar de completar aquests pagaments, i en principi aquest 
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suport que la Generalitat dona als ajuntaments que han hagut d’acollir temporers 
està en fase de negociació.

En aquest sentit, afortunadament, aquest any no hem tingut titulars negatius com 
fa un any vam tenir. L’any passat vam tenir una onada específica de covid a les Ter-
res de Lleida, que va obligar a un confinament de sis municipis del Segrià, i que això 
va comportar, doncs, una presència mediàtica no desitjada, perquè si bé en alguns 
casos tenim constància de que no es fan les coses bé, la major part d’ajuntaments, la 
major part de grans empreses, la major part de cooperatives porten anys acollint amb 
condicions dignes tots els temporers, els milers de temporers que hi arriben.

I, per tant, doncs, en aquest sentit, aquest any, malauradament, a finals de març 
vam tenir unes gelades que van afectar especialment el Segrià i el Baix Segrià, amb 
una afectació de més del seixanta per cent de la collita en alguns casos, i això ha fet 
que hagi minvat molt la vinguda de gent, temporers d’altres llocs que s’han hagut 
d’acollir a les Terres de Lleida. 

També és veritat que, tal com deia el delegat del Govern Bernat Solé en roda 
de premsa el dia 14 de juliol, doncs, hi han hagut els deures fets, perquè s’han fet 
milers de testos, diferents cribratges en grans empreses, hi han hagut protocols que 
s’han aplicat preventivament, hi han unitats mòbils que es desplacen quan hi ha 
símptomes.

I un indicador de que aquest any les coses s’han fet millor és que tenim tres cen-
tres preparats per acollir positius que hagin de fer quarantena. Jo ara abans de venir 
he trucat a la Manreana, de Juneda, que l’any passat va sortir a Reuters, i, per tant, 
va fer-se famosa, mundialment parlant, perquè la notícia era: «Els positius tempo-
rers han trobat un port d’acollida fantàstic en forma d’una residència magnífica que 
els acull». Doncs jo aquest any..., ara els he trucat i tenen setze persones de les sei-
xanta que poden encabir, i més de la meitat són d’altres comarques que no tenen res 
a veure amb la fruita. Per exemple, avui han rebut gent de Mollet, han rebut gent 
d’altres llocs en situacions diferents, i, per tant, la Generalitat ja cobreix aquestes 
despeses, i, per tant, de les cent cinquanta places que hi ha previstes en tenim es-
cassament un vint per cent ocupades. Això no vol dir que la variant delta, que està 
creixent molt en els últims dies, no ens pugui donar disgustos d’aquí a la propera 
setmana o l’altra, però en principi tenim els indicadors avançats de que els conta-
gis estan disminuint, els ingressos hospitalaris i les UCIs encara no, però, per tant, 
doncs, en aquest sentit esperem que no siguin notícia les comarques de Lleida com 
ho van ser l’any passat en termes negatius.

I, finalment, doncs, també celebrem que representants d’Afrucat i de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya hagin expressat la seva satisfacció pel 
desenvolupament de la campanya de la fruita fins a data d’avui, en col·laboració amb 
els ajuntaments i la Generalitat, i, per tant, que no tinguem cap ensurt en el que que-
da de campanya de la fruita. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el diputat d’Esquerra Republicana, Engelbert 
Montalà.

Engelbert Montalà i Pla

Moltes gràcies, presidenta. Intentaré ser breu, però punt per punt, perquè la lec-
tura dels punts que ha fet la diputada socialista responen a la literalitat no esmenada 
i no a l’esmenada. Per tant, intentarem que consti en acta la literalitat que sí que hem 
esmenat i que sí que hem arribat a un acord.

En definitiva, perquè quan vostè llegia, en el punt 2, «fer una valoració...», el 
punt 2, que vostès deien: «Buscar mesures per resoldre l’autorització irresponsable», 
l’esmena diu: «Fer una valoració de la capacitat de gestió de la taula de coordinació 
al final de la campanya agrària per poder fer propostes de millora».
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Al vostè llegir el seu punt m’he espantat, però, vull dir, no pateixi, intentarem 
i farem que consti en acta la literalitat que sí que està esmenada, i que, per tant, 
portarem a votació. 

Per tant, intentaré començar pel punt número 1, on vostès demanen defensar el 
sector agroalimentari de Lleida. Escolti, és que és per sentit comú, és que és per 
sentit comú que el departament defensa el sector agroalimentari de Lleida, és que 
és la seva feina, i així ho ha demostrat no només en aquesta campanya, sinó en la 
campanya passada, on hi va haver una problemàtica ingent no només amb diferents 
casuístiques, sinó també amb totes les derivades que va portar el covid. I el departa-
ment, precisament, el Govern, va iniciar diversos mesos abans una gestió transver-
sal i interdepartamental que agrupava diferents associacions, pagesos, sindicats, per 
abordar, per acompanyar i per fer el seguiment de tota aquella campanya i d’aquesta, 
on ja fa mesos vam establir tota una sèrie de criteris de seguiment i de treball. Oh, 
és clar, que la defensarem; oh, és clar, que defensarem el sector, i oh, és clar, que 
els acompanyarem a vostès en l’aprovació d’aquest punt. És que és el que pertoca 
al departament. Al departament li pertoca això: defensar i acompanyar el sector en 
moments difícils i en totes i cadascuna de les casuístiques que comporten. 

Intentaré llegir i fer que consti en acta que en el punt 2 votem fer una valoració 
de la capacitat de gestió de la taula de coordinació al final de la campanya agrària 
per poder fer propostes de millora. Oh, clar, aquest és el punt que votarem i retirem 
el punt 3 que vostès ens van presentar, l’acord va ser aquest. Per tant, votem el punt 2  
i traiem el punt 3, ho dic perquè a l’hora de votar quedi clar, i per això ens agradaria 
que constés en acta.

Pel que fa al punt número 4, ens demanen intensificar a través d’inspecció de tre-
ball de la Generalitat les tasques de control i direcció. Sí, és que cada any inspecció 
de treball planifica la campanya de la fruita i s’organitza en visites dels inspectors de 
treball des del mes de maig fins al mes de setembre per vigilar el compliment de la 
normativa laboral. És que ja ho fa, el departament. Per tant, és que és de sentit comú 
votar-los també a favor. Agraïm també la predisposició a les esmenes i la predispo-
sició a arribar a acords a l’hora de votar tots aquests punts a favor. 

Pel que fa al punt número 5, també els hi votarem a favor. Els diferents ajunta-
ments solen disposar d’oficines d’atenció específiques i per a la campanya de la frui-
ta, a banda de les oficines d’atenció existents ja de forma estable. Així mateix, des 
del SOC es disposa de la seva xarxa d’oficines de treball que poden oferir orientació 
professional.

En el punt número 6, «coordinar i elaborar juntament amb la diputació i consells 
comarcals un informe sobre el mapa de la xarxa d’allotjaments públics i privats, 
així com aquest...» Sí, clar, és que és de sentit comú, i el departament així ho farà, 
perquè així ens ho demanen i perquè així és la voluntat del departament.

Entenem, doncs, que el 7 també el podríem... Però, llavors, entrem en el 7 i el 8, 
que aquí sí que afecten a dotacions pressupostàries, com molt bé deia el company de 
Junts. En aquest punt nosaltres no hi podrem votar a favor. Per tant, en aquests dos 
punts no els acompanyarem. 

I pel que fa..., tinc temps, no?, perquè això del temps sempre és una cosa una 
mica complicada. En l’últim punt també hi votarem a favor, com no podia ser d’al-
tra manera.

Per tant, sobretot, recordar-li el que votem i la literalitat del que votem, perquè 
així ho vam parlar i així ho vam negociar.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari VOX, el 
senyor López. Endavant.
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Antonio Ramón López Gómez

Bueno, el pasado 31 de mayo presentamos una propuesta de resolución también 
para abordar con garantías la temporada de la fruta de Lérida y la verdad, que, bá-
sicamente, contiene los mismos motivos y argumentos de la propuesta que estamos 
debatiendo. O sea, prácticamente, lo votaremos todo a favor, menos algún punto.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el portaveu del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular, senyor Pau Juvillà.

Pau Juvillà Ballester

Moltes gràcies. Bé, la música que proposa aquesta proposta de resolució de la 
campanya de la fruita que presenten els socialistes sona bé, no? Diuen: «Oferir 
una solució que dignifiqui la situació dels treballadors i treballadores agràries». Bé. 
O que «els ajuntaments han d’assumir el lideratge en la coordinació dels diferents 
agents implicats en aquest tema». Bé, sona bé. Però sabeu què passa? Passa que això 
és una ciutat, Lleida, que els socialistes han governat durant més de trenta anys. I sa-
beu què ha passat durant aquests trenta anys? Sabeu què ha passat en aquests trenta 
anys de govern? Que cada estiu, durant trenta anys, la gent que venia a treballar a 
la ciutat a la fruita es trobaven desemparades, sense sostre ni aixopluc, amb indica-
cions explícites de l’ajuntament de fer-los fora cada matí regant amb aigua el terra 
on estaven i agafant-los les pertinences. Això passava –això, sí– en un lloc petit, que 
és el centre històric, però, diguem-ne, convenientment invisibilitzat. 

Entitats i sindicats de la ciutat han estat anys i panys denunciant aquesta situació 
davant de la impassibilitat del govern dels socialistes. I sabeu quan canvia tot això? 
Quan canvia? Quan el 2015 els treballadors s’organitzen, es fan visibles i surten i es 
concentren davant de l’ajuntament. I ho fan després de que el 12 d’agost d’aquell any 
la guàrdia urbana i els serveis de neteja es personessin al lloc on dormien per fer-
los fora. Era la data límit, aquest 12 d’agost, que va donar a la Paeria als temporers 
acampats a la plaça del seminari de Lleida perquè desallotgessin el campament sen-
se solució residencial, més enllà dels tres dies que donava l’alberg municipal. Això 
sí, l’ajuntament es va comprometre, vist el soroll, a desenvolupar un pla estratègic de 
treball perquè aquesta situació no es tornés a donar l’any següent.

I sabeu què va passar l’any següent? Doncs un any després, el 2016, els dos regi-
dors de la Crida per Lleida-CUP vam denunciar novament que hi havia desenes de 
temporers que dormien al ras en carrers del centre històric, a l’Horta i als Camps 
Elisis, incomplint els acords del pla d’atenció a les persones temporeres. Vam de-
manar per enèsima vegada que es garantís el seu allotjament, un alberg només per a 
temporers. I saben què va passar, després? Res. Bé, res no, enganyo, tampoc és ve-
ritat, perquè durant la campanya del 2017, un any després, dos-centes persones van 
tornar a dormir al ras, i l’any següent, el 6 de juliol de 2018, vam tornar a denunciar 
una operació coordinada entre guàrdia urbana i empresa de neteja per llençar les 
pertinences de les persones que dormien al carrer. Ah, sí, i el síndic de greuges va 
actuar d’ofici el 2017, tot alertant d’una greu vulneració de drets humans a Lleida i 
al seu entorn.

I avui, ara, ens presenten una proposta de resolució que inclou una bona part del 
que entitats com Fruita amb Justícia Social, sindicats combatius com la CGT o la 
CUP, i el conjunt de l’esquerra independentista, porten anys i panys reclamant, i que 
el PSC a Lleida, per dir-ho suaument, va ignorar durant més de trenta anys. Quin 
cinisme, no? Quin cinisme! I es fa ara quan des del govern municipal anuncien –ara 
sí– la creació d’un alberg per a temporers i persones sense llar. 

Per això la presentació d’aquesta proposta de resolució sembla que busqui més 
una estratègia de desgast al govern municipal de la ciutat, amb el qual tenim serio-
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ses diferències, que donar solucions a aquests problemes que fa anys que s’arrosse-
guen. 

I sí que ens queda curta, aquesta proposta, perquè no fa esment de cap proposta 
concreta per defensar la petita pagesia davant dels oligopolis que acaparen terres, ni 
va a l’arrel del problema, que és una llei d’estrangeria que nega drets bàsics a mol-
tes de les persones que venen a treballar, sí, a treballar, i que cal derogar de manera 
immediata.

Demanarem, evidentment, votar per punts. Votarem que no al punt número 2. En 
tots els sectors hi ha conflictivitat laboral bàsica, els treballadors es mobilitzen pels 
seus drets i els empresaris negocien condicions, hi votarem en contra. 

Al punt 6 ens abstindrem. Entenem que l’informe ha d’incloure quina és la ges-
tió d’aquests equipaments, quins s’han privatitzat i quins no i quins són els criteris 
d’accés. 

I ens abstindrem en aquest punt, el punt 11. Entenem que cal potenciar el SOC i 
no potenciar les contractacions en origen. A més a més, les oficines d’atenció espe-
cífica han d’anar més enllà de drets i recursos laborals; cal incorporar cursos socials, 
informació de situació administrativa i similars, similars a l’oficina de Lleida, però 
descentralitzada.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Seré molt breu. És que crec que hi ha un biaix sempre que parlem 
del sector agroalimentari, és que per nosaltres els temporers formen part del sector 
agroalimentari, de la mateixa forma que en formen part la resta d’actors productius, 
de distribució i de comercialització, però els treballadors temporers formen part del 
sector agroalimentari.

I el que hem vist els darrers anys o les darreres dècades..., nosaltres els hem po-
gut anar a visitar: exceptuant l’any de covid, la resta d’anys sempre hem intentat anar 
a veure les condicions en què estan els treballadors temporers, i en realitat és que 
és una vergonya, una vergonya poc publicada, una vergonya poc pública. Fa anys 
va morir un temporer que dormia al ras en un camp de secà intentant cuinar; es va 
incendiar la zona i va morir. 

Tenim exemples com aquest, temporers dormint a les margeres dels camps, dor-
mint en els nuclis urbans al carrer, i realment és una vergonya. I és una vergonya 
no només per lo injust de la situació de tots aquests treballadors, sinó perquè és una 
situació que es repeteix cada any des de fa dècades, i que només necessitava de cert 
compromís a l’hora de planificar infraestructures –que tots sabem que són necessà-
ries– d’acollida i d’alberg, i que haurien d’haver estat fetes no enguany, no l’any que 
ve, sinó que haurien d’haver estat fetes fa vint-i-cinc anys, i que no hi ha hagut mai 
compromís institucional per fer-les.

I si hi ha hagut anys que no hem hagut de lamentar més desgràcies que les que 
ja veiem, perquè nosaltres entenem que veure gent que ha vingut a treballar dor-
mint pel carrer i en situacions d’infrahabitabilitat ja és en si mateix una desgrà-
cia..., però si no hem hagut de lamentar més víctimes en tot aquest procés no ha 
sigut per l’acció de les institucions públiques del país. I, per tant, entenem que és 
una situació que cal corregir, que es necessita compromís i que hi ha cert debat 
que està viciat. 

Clar que hi ha coses que valen diners i alteren partides pressupostàries, però és 
que això no pot ser l’eterna excusa per no donar-hi suport, perquè en algun moment 
s’haurà de construir un compromís pressupostari per intervenir i per dissenyar in-
fraestructures i per construir-les.
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I, per tant, entenem que és un debat que no és la primera vegada que es porta al 
Parlament i que els grups de Govern sempre doneu la mateixa resposta, que és: «Si hi 
ha pressupost pel mig, no ens hi podem comprometre». Ja fa molts anys que en par-
lem, i crec que en algun moment hauríeu de ser capaços de construir aquest compro-
mís, i si no és avui esperem que es pugui construir aquesta tardor en els pressupostos, 
perquè si no ho construïu aquesta tardor a la pròxima proposta de resolució, ens di-
reu: «Oh, ens hem de tornar a abstenir perquè es modifica el pressupost».

I, per tant, creiem que aquest any ha de ser un dels compromisos que han d’estar 
sobre la taula i vetllarem des de l’oposició perquè així sigui.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Doncs bé, estem davant d’una proposta que, efecti-
vament, és necessària perquè la qüestió dels temporers de la fruita dolça a Lleida 
sovint ha estat notícia i no per a bé, no?

Aquesta proposta de resolució parla molt més dels treballadors temporers que 
no pas de la fruita dolça, tot i el seu títol, no? Però, en qualsevol cas, a parer nostre 
és força completa i prou concreta també, i se centra, precisament, com hem dit, es-
pecialment en la coordinació i la gestió dels treballadors temporers, als quals se’ls 
ha de garantir per part dels productors i de totes i cadascuna de les administracions 
públiques implicades les millors condicions sanitàries, les millors condicions per-
sonals, i també les millors condicions laborals possibles, no? Per tant, nosaltres li 
donarem suport, a aquesta proposta de resolució, en la seva integritat.

I, finalment, sense ànim de que consti en acta, doncs, deixar clar que probable-
ment l’esmena número 2, presentada pels grups del Govern, no acabarà constant en 
acta. En tot cas, sí que hi seran les afirmacions dels portaveus recollides en el diari 
de sessions i el resultat d’aquesta votació, d’aquesta proposta de resolució, doncs, 
quedarà definitivament recollida en el format final al butlletí oficial del Parlament. 
Per tant, que no consti en acta.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tindria ara la paraula, per dos minuts, la portaveu del Grup 
Socialistes.

Sílvia Romero Galera

Gràcies, presidenta. Bé, en aquesta proposta de resolució, doncs, hi ha unes parts 
absolutament positives, com és el fet que la taula de coordinació que ha estat fun-
cionant ja en previsió d’uns quants mesos durant aquest any ha pogut gestionar mi-
llor totes les necessitats i tots els recursos disponibles. Malgrat tot, no és suficient i, 
com han recordat alguns dels companys diputats, estem davant d’una campanya de 
la fruita amb un seixanta per cent menys de producció de la prevista. Per tant, anem 
bastant per sota, doncs, del cinquanta per cent i la situació l’ha determinat també 
aquesta qüestió.

Lògicament, i com és de sentit comú, quan hem explicat la nostra proposta de reso-
lució l’hem explicat amb els punts que nosaltres hem proposat. És veritat que el nostre 
grup, tal com havíem acordat –jo soc família de tractants de bestiar i la paraula és sa-
grada en el nostre sector encara ara–, acceptarem les esmenes dels grups d’Esquerra 
Republicana i Junts per Catalunya als punts 2 i 5. I és veritat també que l’acceptació 
de l’esmena del punt 2 engloba també el punt 3, d’acord? Per tant, l’esmena dels grups, 
l’esmena número 2 –«Fer una valoració de la capacitat de gestió de la taula de coordi-
nació al final de la campanya agrària per a poder fer propostes de millora»– esmena 
els punts 2 i 3.
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I l’esmena segona, referent al punt cinquè –«Continuar col·laborant amb els ajun-
taments i les seves oficines d’atenció específiques per a la campanya de la fruita i 
oferint orientació professional en aquest sentit, a través de la xarxa d’oficines de tre-
ball del SOC»– modifica el punt 5.

Ha quedat clar?

La presidenta

Queda molt clar. Sí, s’entén que queden esmenats els punts 2 i 5 i queda retirat 
el punt 3.

Doncs, si us sembla, aniríem a fer votacions.
Entenc que voldreu votacions separades, com heu dit alguns grups. 
Juvillà?

Pau Juvillà Ballester

Sí; jo si el 2 queda subsumit amb el que és l’esmena d’Esquerra mantindrem... 
O sigui, si el 2 es substitueix pel... Hi votarem a favor. I els que sí que voldríem vo-
tar a banda són el 6 i l’11.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Presidenta, i en el nostre cas el 7 i el 8 per separat. 

La presidenta

Algun altre punt que calgui ser votat per separat? Ho tenim tots bé? Sí? (Pausa.) 
D’acord. 

Doncs, si us sembla, votaríem, per començar, del punt 1 al punt 5. 
Vots a favor?
S’accepten per unanimitat del punt 1 al punt 5.
Votació ara del punt 6.
Vots a favor?
Vots en contra del punt 6?
Abstencions?
Votem també per votació separada els punts 7 i 8. Entenc que els voleu conjun-

tament. Punts 7 i 8.
Vots a favor?
Vots en contra dels punts 7 i 8?
Alguna abstenció? 
No.
I ara votem els punts 9 i 10.
Vots a favor?
Queden aprovats per unanimitat. 
I ara quedaria el punt 11, per votar separadament.
Vots a favor del punt número 11?
Vots en contra?
Abstencions?
Bé, doncs faig el repàs.
Quedarien aprovats els punts de l’1 al 5 per unanimitat de tots els grups. 
El punt 6 quedaria aprovat pels grups Socialistes i Units per Avançar, Esquer-

ra Republicana, Junts per Catalunya, VOX i Ciutadans, que sumen 14; amb 2 abs-
tencions, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular i d’En Comú 
Podem.

Els punts 7 i 8 sortirien aprovats, després d’aplicar el ponderat, amb 8 vots a fa-
vor, dels grups Socialistes i Units per Avançar, VOX, Candidatura d’Unitat Popular, 
En Comú Podem i Ciutadans, i 8 vots en contra, dels grups parlamentaris d’Esquer-
ra Republicana i Junts per Catalunya.

Els punts 9 i 10 serien aprovats per unanimitat de tots els grups. 
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I l’últim punt, el número 11, seria aprovat amb 14 vots a favor, de Socialistes i 
Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, VOX i Ciutadans; 
hi hauria 1 vot en contra, per part de la Candidatura d’Unitat Popular, i 1 abstenció, 
per part del Grup d’En Comú Podem. 

Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció 
del llentiscle

250-00060/13

Passem ara a la següent proposta de resolució, el punt número 10, proposta de 
resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del llentiscle, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Té cinc minuts la portaveu, senyora Ibarra. 
Endavant.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Li recalco això de «presidenta», «senyora 
presidenta», perquè em sembla que hi ha algun diputat que no declina massa bé això 
del gènere de la presidència. Però, en tot cas, aprofundim en la proposta de resolució 
que ens té avui aquí.

És una proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del 
llentiscle i la portem perquè ja en la novena legislatura, l’any 2011, es va pronunciar 
la comissió en aquest sentit, però veiem que en els darrers anys als nostres boscos 
s’està procedint a una extracció massiva del llentiscle sense control. Al camp de Tar-
ragona en diem «mata», d’aquesta planta. 

Observem que aquesta activitat, al marge de disminuir, cada vegada està més 
estesa i és creixent, ja que és un recurs que econòmicament es realitza a cost zero  
i sense cap restricció ni normativa legal. 

Mostrem la nostra preocupació davant l’espoli del llentiscle arreu del territori, 
amb el risc de malmetre el sotabosc i poder provocar desequilibris en la nostra na-
tura, ja que aquest compleix un paper important en la protecció del sòl i de les con-
dicions microclimàtiques d’aquests ecosistemes.

Aquest Parlament ja s’ha pronunciat, com he dit abans, en una proposta de re-
solució en aquest sentit, però, evidentment, sembla que no n’hi ha hagut prou, i, per 
tant, tornem a posar el focus en aquest tema, no?

Els punts que portem a l’aprovació són: primer, reiniciar el tràmit de la regulació 
de la recol·lecció del llentiscle, la Pistacia lentiscus, que es troba en espais naturals 
i en altres espais protegits de les zones costaneres i d’interior. 

Dos, extremar la vigilància del llentiscle i altres espècies protegides o que dis-
posen de normativa reguladora per part dels cossos de vigilància, de seguretat o de 
qui correspongui.

Tres, informar les persones, els sectors que es dediquen especialment a comerciar  
amb el llentiscle d’aquestes noves mesures reguladores perquè adoptin les mesures 
adequades i es faci un ús responsable i sostenible del mateix. 

A la nostra proposta de resolució els grups que donen suport al Govern ens han 
presentat esmenes, que ja els avancem que hem acceptat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Tindrien ara la paraula, per part dels esmenants, el 
diputat de Junts per Catalunya, senyor Vergés.

Salvador Vergés i Tejero

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, efectivament, en els darrers anys la re-
col·lecció del llentiscle al nostre país ha esdevingut un problema, com bé dèieu, pel 
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fet de que té bones propietats ornamentals, però no només, sinó també medicinals  
i industrials, etcètera, no?

Llavors, això ens porta problemes en termes de vulneració de la propietat priva-
da, d’accés al medi natural, d’apropiació de recursos, també, òbviament, de risc d’in-
cendis, de medi, de biodiversitat, etcètera. Però no només els espais naturals i parcs, 
diguem-ne, protegits, sinó en tot tipus de boscos costaners, interiors i tant públics 
com privats. I d’aquí una mica, doncs, l’esmena que hem introduït al primer punt, 
per donar-li aquest caràcter més d’abast territorial a la iniciativa. 

Jo personalment he estat visitant les Gavarres, les Cadiretes, el Montgrí i l’Albera, 
i parlant amb propietaris, amb gestors, amb els habitants, en definitiva, d’aquests pa-
ratges rurals, i m’agradaria introduir dues reflexions en aquest sentit, des de dos punts 
de vista, dues reflexions que permeteu-me que les dediqui a tots els que ens diuen que 
tots els de Junts per Catalunya som molt, molt de dretes. Veureu que són reflexions 
que més aviat no van per aquí. 

La primera la titularia dient que la natura com a concepte no pot ser mai pro-
pietat privada. Nosaltres som animals humans, venim de la natura i, personalment, 
crec que, precisament, gran part dels problemes i les crisis actuals provenen d’ha-
ver-nos allunyat massa d’aquesta condició, o sigui, d’haver-nos urbanitzat excessiva-
ment. La política crec que no pot ser, i la sectorial també, només pràctica, sinó que 
també ha de mantenir sempre aquest component filosòfic.

Per tant, quan una activitat com el llentiscle ara, però en el seu dia, doncs, la re-
col·lecció de bolets, o bé la pinya pinyonera, que ja es va regular, no?, s’intensifiquen 
i esdevenen un problema, una amenaça, doncs, òbviament, cal actuar des de l’Ad-
ministració per preservar, per una banda, la propietat privada i, per l’altra, el medi 
natural. 

Però, dit això, tampoc caiguem en l’error de voler preventivament regular-ho tot, 
qualsevol iniciativa, qualsevol activitat, qualsevol aprofitament que fem els humans 
en la natura. No vulguem ser invasius en les llibertats intrínseques que ens relacio-
nen i ens uneixen amb aquesta natura. Vigilem-ho i, si com és el cas del llentiscle, 
doncs, es produeix un abús, aleshores sí, regulem-ho.

A casa, com sabeu, som pagesos i tenim bosc. Doncs benvinguts absolutament 
els ciclistes, els excursionistes, els boletaires, els recol·lectors de fruits vermells, els 
recol·lectors d’herbes remeieres. És més, fins i tot, encara que en facin un petit bene-
fici, personalment crec, i creiem a casa, doncs, que hi tenen dret. I si la cosa esdevé 
un problema, com en el cas que ens ocupa, doncs aleshores ja ho regularem, però 
reactivament.

I la segona reflexió. El perfil d’aquestes persones que es dediquen a la recol·lecció 
del llentiscle és un perfil de persones generalment immigrades, que tenen molt pocs 
recursos econòmics i molt poques possibilitats. L’especulació que es pugui derivar 
d’aquesta activitat és, en tot cas, la que fan grans empreses, moltes d’elles en certs 
països d’Europa, que especulen i que s’aprofiten d’aquesta activitat, diguem-ne, legal 
o il·legal; en tot cas, una activitat en precari, eh?, però no pas del benefici que puguin 
fer aquestes persones.

Per tant, de nou, regulem-ho, i tant que sí, però sense criminalitzar en excés 
aquest col·lectiu. Procurem, d’alguna manera, ser capaços d’oferir-los, doncs, una 
alternativa, una integració professional, una formació, que faci que no necessitin 
guanyar-se la vida als nostres boscos –als seus boscos també– ni en qualsevol mena 
d’activitat d’economia submergida. 

I, en aquest sentit, m’adreço especialment, doncs, a les senyores i senyors so-
cialistes. Us diria: afluixeu l’espoli que ens apliqueu des de Madrid i no tingueu 
cap dubte que sabrem aplicar aquests recursos en polítiques que vagin en aquest 
sentit.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula la portaveu d’Esquerra Republicana, senyora 
Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, presidenta. Difícil afegir gaires coses més al que ja han dit la diputada 
Ibarra o el diputat Vergés, perquè, certament, ho reitero una mica, eh?, aquesta és 
una problemàtica que vivim en els nostres boscos de fa temps, és un espoli que ens 
trobem. Jo no cal que surti a visitar-ho, sortint a la porta de casa, al Penedès, perquè 
ens passa sovint en els nostres boscos, especialment aquells que no estan protegits, 
precisament, perquè en zones, per exemple, en el cas del Penedès, com el massís del 
Garraf, que sí que té una regulació de parc, i, per tant, té una normativa que permet 
sancionar-ho, segurament el que fa és fer que aquells que no estan protegits tinguin 
més impacte.

Ens passa una mica això, que com que és un aprofitament forestal que no tenim 
regulat de cap manera dona lloc tot sovint a un aprofitament abusiu del llentiscle; 
no només del llentiscle, eh?, hi ha altres espècies arbustives. Segurament el llen-
tiscle és el que ens trobem amb més casuística, però, hi insisteixo, hi han altres 
espècies. 

Per tant, és necessària, aquesta regulació. Compartim fil per randa que és ne-
cessària, que ens cal per això, per poder autoritzar aquesta recol·lecció i donar-li les 
condicions necessàries, a aquesta recol·lecció, que no només –i ho sabem tots..., bona 
part dels boscos són privats en el nostre país, i, per tant, el que ens estem trobant  
a peu de carrer els veïns i veïnes en qualsevol zona, hi insisteixo, que sigui bosquina 
és que el que ens passa és que al final acaben havent-hi enfrontaments amb els pro-
pietaris o enfrontament fins i tot amb els passejants, amb els caminadors, que veuen 
com es malmet el bosc. 

Hi insisteixo, com que no hi ha aquest permís que es demana, doncs, fins i tot 
es donen situacions en què aquesta recol·lecció es dona amb eines mecàniques en 
èpoques com ara, amb el gravíssim perill d’incendi que hi ha, i, per tant, doncs, es 
provoquen situacions molt complicades, que a vegades se’ls recrimina, i, per tant, 
hi ha tota aquesta problemàtica. I hi insisteixo: sovint moltes vegades pitjor en zo-
nes no protegides, perquè aquestes zones protegides, dins dels seus plecs i de les 
seves capacitats, a vegades tenen més regulada la possibilitat de sancionar aquestes 
actuacions.

Per tant, en aquest sentit anava la primera de les nostres esmenes, en dir: sí, cal 
una regulació, però cal una regulació que ho protegeixi tot, perquè ens trobem amb 
aquesta casuística, que sovint fora de les zones protegides és més greu. Per tant, ho 
compartim fil per randa.

I demanàvem això, que es pogués afegir aquesta regulació a nivell de tot el territo-
ri, de la mateixa manera que demanàvem una petita matisació, que és «seguir treba-
llant», i no només allò, implementar-ho, sinó «seguir treballant», precisament perquè 
som conscients que els agents rurals, que els mossos d’esquadra estan fent aquesta 
feina de poder vigilar aquest espoli que estan patint els nostres boscos, però que fan 
una feina, hi insisteixo, que com que no té una regulació també és difícil totes les 
actes que aixequen veure com es vehiculen. Per tant, és una barreja de les dues coses 
el que ens cal: aquesta vigilància, complementada amb una normativa a seguir, i que, 
per tant, reguli aquest aprofitament que fem dels nostres boscos. 

I en aquest sentit anava la segona de les esmenes, que aprofito per agrair, com 
sempre, a la diputada Rosa Maria Ibarra, doncs, la seva acceptació, com ja ha anun-
ciat, perquè entenem que millora aquest text i que el que fa és anar a complementar 
un reconeixement d’una problemàtica que tenim, d’una feina que ens queda per fer 
amb aquesta regulació, i, per tant, els donarem el suport, perquè, com no pot ser 
d’altra manera, compartim la diagnosi i les solucions.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Té ara la paraula, per part del Grup Parlamentari de 
VOX, el senyor Antonio López. (Veus de fons.) No? Passa? D’acord. Gràcies. Doncs 
seguim amb el diputat de la Candidatura d’Unitat Popular, senyor Pau Juvillà.

Pau Juvillà Ballester

Sí, moltes gràcies. Creiem que és una proposta de resolució que és molt adient. 
L’esmena d’Esquerra, que amplia a tot el territori, doncs, aquesta protecció també 
és molt adient.

I dos apunts molt breus. Ho comentava abans..., em sembla que és el que comen-
tava el senyor diputat de Junts. El primer, que ve a banda, que també segurament 
hauríem de posar l’èmfasi en la comercialització d’aquest producte, no sols en la re-
col·lecció, i això també és un dels deures que ens podem manar com a Parlament, per-
què també obstaculitzaríem aquest espoli. I la segona part –i ho deia vostè molt bé–, 
aquí hi ha un col·lectiu de gent molt precaritzada que duu a terme aquesta feina, molt 
precaritzat, i aquí l’Administració hauria de ser molt poc tolerant amb la gent que els 
explota, tant Treball com també els Mossos d’Esquadra o a qui correspongui. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula el diputat del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Molt breument. Aquest tema, ho diu el preàmbul, ja va ser discutit el 2011 per 
part del nostre grup parlamentari; de fet, va ser aprovat. No només creiem que fa 
temps que dura aquest problema, sinó que s’ha incrementat molt en els darrers anys, 
de forma a vegades sorprenent..., les batudes que es fan per la recollida del llentis-
cle en molts boscos. Creiem que és evident que ja hi ha un problema de gestió no 
només del llentiscle, eh?, sinó de condicions laborals, de comercialització i del mer-
cat irregular que s’està generant entorn a aquest producte, i, per tant, entenem que 
ha d’acabar sent objecte de regulació, perquè, si no ho és, difícilment podrem parar 
aquesta dinàmica.

I, per tant, compartim el fons de la moció, compartim les esmenes i hi votarem 
a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Té ara la paraula el diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Només anunciar el vot favorable del nostre grup a 
aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem, doncs, ara a donar el torn de rèplica a la dipu-
tada Ibarra. 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, senyora presidenta. Nomes per agrair-los als grups, doncs, el to de les 
intervencions i, evidentment, també agrair les propostes, en aquest cas, dels grups 
que donen recolzament al Govern, i especialment d’Esquerra Republicana, que és 
amb qui hem treballat les esmenes. I al diputat de Junts: miri, jo em pensava que ja 
gairebé ho havia vist tot de la imaginació independentista relacionant l’espoli fis-
cal amb diferents aspectes de la vida política, però és que, que la relacionin amb el 
llentiscle ja és... Bé, cada dia aprenem coses noves, eh? Però, en tot cas, agrair-los a 
tots el to del debat.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Passem ara a votació. 
Per tant, entenc que no hi ha demanda de vots de punts separats i es vota tota la 

PR en el seu conjunt amb les esmenes incorporades. 
Per tant, vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs 15 vots a favor, dels grups parlamentaris Socialistes i Units per Avan-

çar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular, En 
Comú Podem i Ciutadans, i 1 abstenció, del Grup Parlamentari de VOX.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus 
del sector agroalimentari

250-00063/13

Passem ara al darrer punt de l’ordre del dia, la proposta de resolució sobre l’im-
puls d’un pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, senyora presidenta. Bé, aquesta proposta de resolució, de fet, és una re-
petició, pràcticament, de la que en el seu moment vam presentar la passada legisla-
tura i que venia a dir, venia a reflectir, diguéssim, la situació preocupant de moltes 
explotacions agràries a Catalunya, no?

Dèiem que havien tingut una davallada important, el nombre, se n’havien destruït 
deu mil en quinze anys, amb un descens del trenta-cinc per cent de la renda agrària 
en els darrers setze anys. Això comportava també una pèrdua de població en aquest 
entorn rural i enteníem que l’instrument bàsic per frenar aquesta despoblació del sec-
tor rural era, precisament, doncs, una millora de la renda i de la situació del sector 
agroalimentari. Dintre de les dificultats actuals que viu, al nostre entendre, el món 
agrari, la greu crisi de preus dels productors és un dels reptes i problemàtiques més 
importants que té el conjunt de la societat catalana, però també arreu de l’Estat.

I per aquests motius plantejàvem en aquell moment un gran pacte contra la crisi 
de preus de la fruita dolça que també ajudaria altres sectors, altres productors agraris. 
També, al nostre entendre, s’havia d’exigir unes lleis i uns pressupostos adequats que 
facilitessin l’activitat i la supervivència d’agricultors i ramaders de Catalunya.

Aquesta proposta de resolució va ser aprovada i es va demanar, per part nostra, 
doncs, el control de compliment d’aquesta resolució, que era la 903/12, sobre l’im-
puls d’un pacte contra la crisi del sector agroalimentari. I, al nostre entendre, el con-
trol de compliment d’aquesta proposta no responia a la concreció necessària, i és per 
això que avui la tornem a presentar.

Els punts que portem a votació són dos, que tenen diferents apartats. El primer 
punt és el d’impulsar un pacte contra la crisi de preus amb la participació de totes 
les entitats, organitzacions, plataformes i administracions públiques implicades, i 
aquest pacte s’ha de dur a terme, primer, coordinant una estratègia conjunta amb les 
diferents comunitats autònomes afectades i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació; segon, traslladant el pacte i les mesures al Comissari Europeu d’Agri-
cultura i als eurodiputats catalans. 

I el segon punt parteix del pacte contra la crisi de preus. Ha de tenir inicialment 
els següents objectius: primer, promoure la revisió i la millora de la Llei 12/2013, 
de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària; en 
segon lloc, revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries; en tercer lloc, promoure una nova llei de traça-
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bilitat per conèixer l’origen i el processament dels aliments; en quart lloc, millorar 
els mecanismes de retirada; en cinquè, incorporar la fruita dolça a la nova PAC; en 
sisè, defensar l’agricultor actiu com a perceptor dels ajuts de la PAC; en setè, mi-
llorar el control i les inspeccions de les importacions d’aliments d’Europa; vuitè, 
augmentar els pressupostos en matèria d’agricultura de la Generalitat i de l’Estat, 
promoure campanyes als mitjans de comunicació, no augmentar els impostos i taxes 
del sector primari, millorar l’Observatori Agroalimentari de Preus, promocionar el 
consum de proximitat i de màxima qualitat, facilitar el relleu generacional i la igual-
tat i millorar la formació empresarial i agrària. Perdoneu, i posar en marxa un fons 
de finançament extraordinari a través de l’Institut Català de Finances. 

Hem de dir que els grups que donen suport al Govern ens han presentat una sèrie 
d’esmenes, les quals hem pogut transaccionar, i en aquest sentit donar-li les gràcies a 
la diputada Meritxell Serret per la feina ingent de transaccionar aquestes esmenes i  
que al final ha pogut concretar-se en un document amb unes propostes, que crec que 
han repartit a tots els grups, i que, per tant, veuen com ha quedat l’articulat final-
ment, que creiem que recull aquesta voluntat del pacte per fer front a aquesta crisi 
de preus.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el portaveu de Junts.

Salvador Vergés i Tejero

Gràcies, president. Diputades i diputats, el Grup Socialistes ens heu presentat 
aquesta proposta de resolució amb dos punts i multitud de subpunts sobre l’impuls 
d’un pacte contra la crisi dels preus del sector agroalimentari. 

S’hi parla de –llegeixo textualment– «coordinar-se amb tots els agents impli-
cats»; de «rematar, adaptar o crear lleis», segons quin sigui el cas, com la de la ca-
dena alimentària –que, malauradament, com sabem, depèn de Madrid–, la de les 
organitzacions interprofessional agroalimentàries o la de la traçabilitat.

També es parla de millorar la PAC, d’incrementar controls d’importació, d’aug-
mentar pressupostos, de promoure els nostres productes, d’abaixar impostos, de fa-
cilitar el relleu generacional, la igualtat, de potenciar la formació, de reforçar el 
finançament... Uau!, un autèntic programa electoral per al sector agrari i agroali-
mentari, i personalment els veig amb moltes ganes de voler demostrar que dominen 
molt quins són els problemes del sector i, de fet, crec que coincidim en la diagnosi, 
la majoria de partits. Del que ja tinc més dubtes és si també dominen d’igual manera 
les solucions que cal aportar a aquests problemes.

En alguns punts de la proposta de resolució han obviat actuacions que el Govern 
ja està duent a terme. En altres, diguem-ne, han errat qui té les competències en 
qüestió, etcètera. I, per tant, si bé, doncs, votarem a favor en el fons de la qüestió, 
hem esmenat alguns apartats.

I ja sé, diputada Ibarra, doncs, que em faig pesat amb la cançoneta de l’espoli 
fiscal, però també l’adverteixo que no em canviaran, que seré la seva gota malaia i 
crec, en aquest sentit, que els convindria que els deixessin passar un meset, el seu 
govern a l’ombra, doncs..., posar-lo al sol i que manessin durant un mes, dos mesos, 
i crec que s’adonarien que tot el que proposen, tot aquest llistat, aquest programa 
electoral agrari i molt més, ho podrien fer amb els 20.000 milions d’euros d’espoli 
que Espanya ens xucla cada any. I fins i tot potser m’atreveixo a dir que es tornarien 
independentistes, però, en qualsevol cas, prefereixo que no ens arrisquem.

Anem al tros. Des de Junts per Catalunya ens hem fet tips, i no ens cansarem, de 
dir que el sector agrari i agroalimentari és clau per poder fixar la gent al territori. 
I això, òbviament, no serà possible si aquest sector, que és un sector productiu im-
prescindible, doncs, no es pot guanyar la vida. 
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Òbviament, la gran solució –amb això hi estarem tots d’acord– passa perquè tot-
hom s’enfoqui al valor afegit real, fent valer l’origen, la qualitat, la innovació, que es 
vinculi en la transformació i la comercialització d’aquests productes, però, mentres-
tant, no podem deixar a ningú pel camí, i, per tant, cal acompanyar tots els subsec-
tors amb preus que siguin justos i amb preus que siguin dignes. 

Aquests dies estem vivint, com heu dit, la crisi dels ramaders de la llet d’Osona. 
Amb ells i amb la llotja i l’Ajuntament de Vic, tant els companys d’Esquerra Republi-
cana com nosaltres mateixos, Junts per Catalunya, hem creat una taula de treball del 
sector a través de la qual ja estem duent a terme accions, com pressionar Mercadona. 
Hem explorat amb èxit solucions innovadores i de proximitat amb empreses com Ca-
caolat. Estem també treballant amb altres distribuïdors, embotelladors, transforma-
dors de productes làctics per poder mirar de trobar una solució. Perquè la solució a 
aquest problema concret, circumstancial, que tenim ara sigui i redundi en la solució 
del problema endèmic que pateix d’anys i anys el sector lleter català.

Aquest problema que pateix el sector lleter hem d’ajudar a solucionar-lo, òbvia-
ment, des de l’Administració, però també hem de ser conscients que no es podrà re-
soldre del tot si el propi sector no va junt ni unit de la mà.

I la gent, per la seva banda, els consumidors –han i hem, perquè tots som con-
sumidors– hem de saber que quan es compra un litre de llet a 0,59 euros de PVP, 
de preu de venda al públic, al supermercat, a qualsevol supermercat, no només a 
un, això és un tema de tots –ara, evidentment, ha sortit el tema de Mercadona, però 
qualsevol cadena de supermercats té la seva llet bàsica a 0,59 euros el litre. Aquella 
cadena de supermercats no és veritat que no hi guanyi; hi guanya en tant que allò 
és un producte reclam, i, per tant, com que la gent no entrem només a comprar la 
llet al supermercat, sinó que comprem un carro de compra amb diversitat de pro-
ductes, la cadena de supermercats hi guanya amb el marge de beneficis de la resta 
de productes.

La gent també ha de saber que quan es compra a 0,59 euros el litre és veritat que 
el distribuïdor, que recull als ramaders en base i ho porta als supermercats, hi gua-
nya molt poc, però, sobretot, ha de saber que quan compra a 0,59 euros el litre hi ha 
un pagès al darrere que s’arruïna. I si aquest pagès s’arruïna, el món rural s’abando-
na. Per tant, és d’irresponsable vendre a aquest preu de 0,59, però és també d’irres-
ponsable comprar-lo, si és que es té coneixement del que hi ha al darrere.

I, finalment, el que li passa a la llet crec que hem de ser conscients que és exten-
siu –i ho som– a la gran majoria de productes agroalimentaris, que queden insos-
teniblement devaluats en lineal dels supermercats, per una banda, per la força dels 
oligopolis comercials i, per l’altra, com ja he apuntat abans, per la falta d’unitat del 
sector. Ni l’oli verge extra de marca blanca, ni el cava bàsic, per posar tan sols dos 
exemples, tenen un preu, un PVP, que reflecteixi el que realment costa produir-los, 
i això afecta tant els que van a preu i a volum, però també afecta els qui de rebot, 
doncs, aposten, com ha de ser, pel valor afegit. 

Per tant, des de l’Administració, és veritat, ens toca vetllar-ho, i així crec que ho 
fem i així ho haurem de fer encara més.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara té la paraula lo diputat representant de VOX... 
(Veus de fons.) Ah, sí, sí, per a les esmenes, sí. Perdona, m’he equivocat jo. T’haig 
tornat la pilota.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, gràcies, vicepresident.

El vicepresident

Sí, té la paraula la diputada Meritxell Serret, d’Esquerra Republicana.
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Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, vicepresident. Primer de tot, agrair la predisposició de la diputada Ibar-
ra, la portaveu del Grup Socialistes, per poder transaccionar gairebé diria fins a l’ex-
trem el conjunt de punts d’aquesta proposta de resolució.

Crec que d’alguna manera també és per recollir el propi esperit d’aquesta pro-
posta de resolució. El sector agroalimentari català necessita aquest esforç d’aquesta 
capacitat de concertació, d’impulsar aquests grans pactes, aquests grans consensos, 
perquè és un sector estratègic que sabem que és molt fràgil i que els processos fins 
ara de globalització, ara, a més a més, amb l’impacte cada vegada més greu de la 
crisi climàtica, fan que sigui especialment fràgil i, com comentava també el com-
pany de Junts per Catalunya, sotmès a pràctiques sovint especulatives i en les quals 
està en una situació d’indefensió. 

Per tant, a favor de bona part dels punts que hem concretat en aquesta proposta 
de resolució, amb aquest esperit de concertació, d’impulsar també aquesta cogestió 
amb el propi sector de quines són les mesures per afrontar aquests reptes de futur, 
per assegurar el relleu en el sector. Però també som conscients, des d’Esquerra Re-
publicana, que aquesta proposta de resolució és un bon punt per fer endavant, però 
que hi han molts elements que no estan inclosos en aquesta proposta de resolució i 
que també són i han de ser determinants per al futur del sector agroalimentari cata-
là, i que passa també per fer tota la innovació que el sector necessita per fer front als 
nous reptes, passa també per avançar amb nous models de negoci, models de negoci 
que permetin que hi hagin innovacions i noves vies de futur per als diferents sectors 
productius, amb la diversitat de tipologies d’explotacions i amb capacitat d’adaptació 
també a la nostra diversitat territorial. 

Per tant, hem de fer unes polítiques agroalimentàries cada cop més ben adapta-
des a les especificitats del nostre sector i del nostre territori, de la tipologia social, 
també, de les nostres explotacions presents i futures, amb aquesta incorporació tam-
bé de gent de fora del sector a l’activitat agroalimentària.

Hem de ser capaços també de treballar tot el que té a veure amb les lleis de com-
petència. Les lleis dels mercats no estan ben ajustades al que és la producció d’ali-
ments –no és lo mateix fer rellotges que fer aliments–, per tant, cal treballar també 
per una adaptació de les lleis de competència, i cal també una cultura, com bé deia 
també el company de Junts, molt més centrada en la cooperació i en l’organitza-
ció dels propis sectors agroalimentaris, sobretot, la part de la producció, per trobar 
aquests equilibris en aquesta cadena de valor que permetin minimitzar o tenir més 
eines a l’hora de fer front a segons quines pràctiques especulatives i d’abús que es 
donen sovint en la cadena de valor.

D’aquí, continuar treballant, com ja s’ha fet per part del Govern de la Generalitat, 
en el Departament d’Agricultura, en els últims anys, en tot el que és aquestos passos 
endavant en una política alimentària molt més transversal, molt més completa, te-
nint en compte tots els agents de la cadena de valor, i aquí impulsant també el Con-
sell Català de l’Alimentació, que ja està en marxa, o ara aquesta gran aposta també 
d’impulsar l’agenda rural per tenir en compte aquesta gran diversitat territorial i tots 
aquells elements que tenen impacte per la viabilitat i la sostenibilitat ambiental, so-
cial i econòmica de les explotacions agroalimentàries del nostre país. 

En el fons estem davant d’un sector molt complex per la transversalitat i lo es-
tratègic que és el seu impacte en la nostra societat, en tant que proporciona aliments 
bàsics, gestiona territori i és un motor de l’economia amb efectes multiplicadors. 
I per tota aquesta complexitat el que sí que també defensem des d’Esquerra Repu-
blicana és que com a Generalitat, com a país, com a Govern, com a Administra-
ció, necessitem més competències, més competències per poder acompanyar millor 
aquesta adaptació de les polítiques a les necessitats concretes dels nostres sectors, 
per tenir més veu davant de la Unió Europea, davant les polítiques europees, i, so-
bretot, també per poder acompanyar bé aquestes explotacions quan han de fer front 
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als mercats i puguem preservar el que necessiten tant els nostres pobles, que són 
explotacions familiars.

Per tant, moltes gràcies per la predisposició a poder fer les transaccions, gràcies 
per la iniciativa i votarem a favor de la proposta de resolució amb totes les esmenes 
incorporades.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. I ara sí, té la paraula, per a fixar la posició del grup, el 
representant del Grup Parlamentari de VOX.

Antonio Ramón López Gómez

Bé, nosaltres votarem a favor de tot, menys a tres punts, que després ja ho co-
mentaré per votar per separat, i ja està.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat.

La presidenta

Gràcies per la substitució. Ara tocaria la intervenció al diputat del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor Pau Juvillà. Endavant, si us 
plau.

Pau Juvillà Ballester

Moltes gràcies, presidenta. És una moció que barreja moltes coses i moltes com-
petències, també ho deia abans el diputat de Junts, no?, la llei de la cadena alimen-
tària que competeix a una administració, barreja, diguem-ne, moltes coses; és com 
un programa electoral agrari. 

A nosaltres, per ser un programa electoral agrari, ens hi faltarien moltes coses, 
ens faltaria elements, doncs, estructurals que fessin que la pagesia, aquesta pagesia 
arrelada al territori no tingués aquesta amenaça constant dels oligopolis i d’aquestes 
empreses que especulen amb la terra, no?, i moltes més propostes, però les que hi ha 
ens semblen suficients com per donar-hi el nostre vot a favor, amb les esmenes, evi-
dentment, transaccionades, si no, hagués fet un altre debat i un altre posicionament.

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula ara el diputat del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. Ens sembla una moció que apunta coses interessants, 
d’altres en fa un poti-poti legislatiu. En tot cas, nosaltres, juntament amb la Candi-
datura d’Unitat Popular, hem presentat la petició de celebrar un Ple monogràfic so-
bre alimentació. Hi ha algunes qüestions que aquí s’apunten que tenen a veure amb 
la crisi de preus, que, evidentment, compartim, però també entenem que si entrem a 
valorar subpunt per subpunt podem acabar fent votació separada. Per tant, ens abs-
tindrem. Creiem que hi ha elements que d’aquí a la tardor, quan es celebri aquest Ple 
monogràfic, creiem que podem arribar a acords, i, per tant, us emplacem a tots els 
grups parlamentaris a participar-hi. I agrair la moció al Partit Socialista.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula ara el portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Només per dir que, efectivament, creiem que dispo-
sar de preus justos en el sector agroalimentari és fonamental per a la continuïtat 
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d’aquest sector, i aquest sector primari l’hem de potenciar i l’hem de protegir tot el 
possible i, efectivament, és una qüestió prou important i prou transversal com per-
què afecti no només l’Administració autonòmica, sinó també l’Administració gene-
ral de l’Estat.

I jo crec que, en aquest sentit, doncs, com moltes propostes de resolució, apunta 
en bona direcció i el que busca és un impuls de polítiques que finalment es faran 
efectives en tot o en part, però que, en tot cas, comptaran amb el suport del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula ara la portaveu del Grup Socialistes 
per dos minuts. (Pausa.) Avanci, avanci.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, senyora presidenta. Bé, per pronunciar-me sobre les esmenes, accepta-
ríem la del punt 1, l’esmena 1, diguéssim, que és la referida al punt 1, i a partir de 
l’esmena 2 és la que ja ve transaccionada, que és la que hem repartit a tots els grups; 
ho dic perquè quedi clar el que votem, perquè sí que és veritat que és una PR en què 
hi ha molts punts.

I, si em permet una referència al diputat Vergés, que ens deia que el nostre Go-
vern a l’ombra el voldria posar un mes al Govern... No, miri, nosaltres treballem no 
per estar-hi un mes, al govern, treballem per estar-hi moltes legislatures, perquè, 
evidentment, creiem que faran falta moltes legislatures per revertir la situació en la 
que els governs independentistes han deixat el nostre país. 

Però més enllà d’això, miri, nosaltres, mentrestant, el que farem és una oposició 
rigorosa i constructiva amb aquest govern alternatiu, perquè tenim el convenciment 
que una bona oposició fa un bon govern, i en això estem disposats totalment a aju-
dar-los.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.
S’ha demanat votació per punts separats. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Jo, en tot cas, per fer un aclariment i demanar el vot per separat. He dit que 
m’abstindria: em referia només al segon punt; al primer punt votarem favorable-
ment. I només demanaríem votació per separat d’aquests dos punts.

La presidenta

Punt 1, punt 2, eh?, votar separadament punt 1, punt 2.
El diputat de VOX també volia votació separada?

Antonio Ramón López Gómez

Sí, mira, el punt 1, també; i després, del 2, i, k i m.

La presidenta

I, k, m.
Alguna altra votació separada? (Pausa.)
Entenc que els punts i, k, m els podem votar conjuntament com un bloc, o hi hau-

ria vots separats?

Antonio Ramón López Gómez

Separats, separats.

La presidenta

Sí? D’acord.
Molt bé, doncs passem a les votacions. 
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Votarem, primer, el punt 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Per tant, el primer punt s’aprova amb 15 vots a favor, del Grup Socialistes i Units 

per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Po-
pular, En Comú Podem i Ciutadans, i 1 vot en contra, del Grup Parlamentari de 
VOX.

Ara votem..., del punt 2 farem primer el punt a –evidentment, amb el redactat del 
principi del punt 2– fins a l’h.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstenció?
Per tant, hi han 15 vots a favor, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, VOX, Candidatura d’Unitat 
Popular, Ciutadans, i 1 abstenció, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

Ara votem el punt número i.
Vots a favor del punt número i?
Vots en contra?
Abstencions?
Catorze vots a favor, dels Grups Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Re-

publicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular i Ciutadans, i absten-
cions 2, dels grups VOX i En Comú Podem.

Votem ara el punt número k.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs el punt número k s’aprova amb 14 vots a favor, dels grups parlamentaris 

Socialistes, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popu-
lar i Ciutadans, amb 1 vot en contra, del Grup Parlamentari de VOX, i 1 abstenció, 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

I ara votem el punt número m.
Vots a favor del punt número m?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova el punt número m, amb 14 vots a favor, del Grup Parlamentari Socia-

listes, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular i 
Ciutadans, amb 2 abstencions, per part dels grups parlamentaris VOX i En Comú 
Podem.

I ara votarem els punts j, l, n, o.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs s’aproven amb 15 vots a favor, dels grups parlamentaris Socialistes, Es-

querra Republicana, Junts per Catalunya, VOX, Candidatura d’Unitat Popular i Ciu-
tadans, i 1 abstenció, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

I aquest era l’últim punt de l’ordre del dia de la present Comissió d’Agricultura. 
Per tant, moltes gràcies a totes i a tots pels debats i per les intervencions i pel 

fair play.
Molt bona tarda i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i dotze minuts.
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