
TAUL A DE CONT INGUT

Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia provocada per la 
Xylella fastidiosa 
250-01107/11 6

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre la plaga de la xilel·la
354-00213/11 10

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors perquè informi sobre els temes que preocupen l’associació amb relació al 
sector agrícola, ramader i forestal
356-00534/11 11

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims perquè 
informi sobre les actuacions per a resoldre els problemes derivats del tancament de 
les badies del Fangar i dels Alfacs
356-00717/11 11

Proposició de llei d’espais agraris (nomenament de la ponència)
202-00062/11 11

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei d’espais agraris
352-01786/11 a 352-01815/11 12

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · cinquè període · sèrie C · núm. 523

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió 14, dimarts 19 de setembre de 2017

Presidència de la I. Sra. Marisa Xandri Pujol

fmarcet
Botó Dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/234033.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 523
19 de setembre de 2017

Sessió 14 de la CARPA  3 

Sessió 14 de la CARPA

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

a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Marisa Xandri Pujol, acompanyada de la vice-

presidenta, Violant Cervera i Gòdia, i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa 

la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Carmina Castellví i Vallverdú, 

Anna Figueras i Ibàñez, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Llach i Grande, Carles Prats i Cot, 

Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Rosell i Medall i Maria Dolors Rovirola i Coromí, pel G. P. de 

Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano i Alfonso Sán chez 

Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i Jordi Terrades i Santacreu, pel 

G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Sergio Santa-

maría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia provocada per la 

Xylella fastidiosa (tram. 250-01107/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 

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

466, 20).

2. Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00062/11). Grup Parlamentari de Junts 

pel Sí. Debat i votació de les propostes d’audiència (text presentat: BOPC 472, 35).

3. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 

de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01786/11). Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

4. Proposta d’audiència en comissió de Raimon Roda Noya, gerent, cap de la Subsec-

ció Gerència del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’espais 

agraris (tram. 352-01787/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 

de la proposta.

5. Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels ajuntaments que inte-

gren el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris 

(tram. 352-01788/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 

proposta.

6. Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb rela-

ció a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01789/11). Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

7. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Rama-

ders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01790/11). 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió Obrera Na-

cional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01791/11). 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

9. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Veterinaris sens Fronteres, 

Justícia Alimentària Global, amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-

01792/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Xarxa de Custòdia del 

Territori amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01793/11). Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

11. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació del Món Rural 

amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01794/11). Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

12. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Subdirecció General 

de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni amb relació a la Proposició de llei d’espais 

agraris (tram. 352-01795/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 

de la proposta.
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13. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Micro-

pobles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-

01796/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

14. Proposta d’audiència en comissió de Daniel Valls, president de la Junta Rectora del 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, amb relació a la Proposició de llei d’es-

pais agraris (tram. 352-01797/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 

votació de la proposta.

15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb 

relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01798/11). Grup Parlamentari So-

cialista. Debat i votació de la proposta.

16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Agrària de 

Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01799/11). 

Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

17. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Rama-

ders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01800/11). 

Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

18. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 

de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01801/11). Grup 

Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

19. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-

01802/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

20. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Obrador del Tercer Sec-

tor Ambiental amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01803/11). Grup 

Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

21. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrari Català 

Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01804/11). Grup 

Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

22. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coopera-

tives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-

01805/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

23. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Coope-

ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-

01806/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

24. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb 

relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01807/11). Grup Parlamentari de 

Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

25. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Rama-

ders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01808/11). 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

26. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de la Propietat 

Forestal amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01809/11). Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

27. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Catalana 

d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat) amb relació a la Proposició de llei d’es-

pais agraris (tram. 352-01810/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 

proposta.

28. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci Forestal de Ca-

talunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01811/11). Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

29. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-

nyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 

d’espais agraris (tram. 352-01812/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 

de la proposta.
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30. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-

nyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 

352-01813/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

31. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-

nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’es-

pais agraris (tram. 352-01814/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta.

32. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrícola Català 

de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 352-01815/11). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

33. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la plaga de 

la xilel·la (tram. 354-00213/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

34. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 

Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè infor-

mi sobre els temes que preocupen l’associació amb relació al sector agrícola, ramader i 

forestal (tram. 356-00534/11). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Ser-

gio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

35. Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant 

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

cions per a resoldre els problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i dels 

Alfacs (tram. 356-00717/11). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Hola, bona tarda. Iniciem la comissió amb la Proposta de resolució sobre les me-
sures per a prevenir la malaltia provocada per la Xylella fastidiosa.

Assumpta Escarp Gibert

Presidenta, perdoni, les substitucions?

La presidenta

Ai! Perdoni, sí. En primer lloc, les substitucions. 

Assumpta Escarp Gibert

Del Grup Socialista, jo substitueixo..., la diputada Assumpta Escarp, el diputat 
Òscar Ordeig, i el diputat Jordi Terrades substitueix el diputat Rafel Bruguera.

La presidenta

Gràcies, diputada. Alguna substitució?

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, del Grup de Junts pel Sí, la diputada Anna Figueras substitueix el diputat Al-
bert Batalla i el diputat Fabian Mohedano substitueix el diputat Lluís Llach. (Veus 
de fons.) Ai, no! Al final, no, doncs; ha arribat el diputat Lluís Llach.

La presidenta

Molt bé. Gràcies, diputada. Pel Grup de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Pel Grup de Ciutadans, Alfonso Sánchez substitueix Jean Castel.

La presidenta

Gràcies, diputat Domínguez. 
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Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia 
provocada per la Xylella fastidiosa 

250-01107/11

Doncs, bé, ara sí que entraríem en matèria amb aquest primer punt de l’ordre del 
dia, que defensarà la diputada de Junts pel Sí, la senyora Hortènsia Grau. (Veus de 
fons.) Ai!, de Catalunya Sí que es Pot (rialles), la diputada Hortènsia Grau, sobre 
les mesures per a prevenir la malaltia provocada per la Xylella fastidiosa.

Hortènsia Grau Juan

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Bé, presentem aquesta proposta de resolució i, 
de fet, des del juliol que la vam entrar fins ara, desgraciadament, la plaga s’ha anat 
ampliant i ja ha afectat més conreus cada vegada més a prop. Per tant, estem da-
vant d’una d’aquestes plagues que, si no es posen totes les mesures, pot acabar sent 
molt perillosa. 

I, a més, tal com s’està combatent... –bé, no us explico tot el que és la Xylella per-
què, qui ho vulgui saber, a l’exposició de motius està molt explicat i ja està. Anem 
al que crec que és interessant. El que crec que és interessant és el tractament. Fins 
ara, com que no hi ha mesures que hi puguin anar en contra, l’únic que es fa per 
erradicar és intentar contenir-la, no?; doncs que no es propagui. 

Què passa amb això? Que com que de moment no hi ha competidors ni s’ha 
trobat això, ni s’ha trobat el tractament per poder-la erradicar, el que s’està fent, 
dins de les mesures de contenció, és que, quan es detecta, s’estan fent tales massi-
ves de tots els arbres situats a cent metres a la rodona. I, a més, també s’estan uti-
litzant insecticides molt forts. Aquestes tales massives..., hi ha alguns casos, com 
per exemple amb oliveres centenàries o mil·lenàries o cultius de secà, en què s’està 
aprofitant el fet de que es detectin brots per fer aquestes tales per després fer 
transformació de les finques, perquè continuem amb aquesta mentalitat antiqua-
da de que la manera de posar en valor la terra és transformar de secà en regadiu. 
En un en torn de canvi climàtic i en un context en que cada vegada serà més difícil 
l’a ccés a l’aigua.

Fins ara hi han hagut brots a les Illes Balears, a la conselleria d’Alacant..., sabem 
que aquí, perquè vam poder parlar amb la consellera i amb el director general el dia 
de l’últim Ple, s’estan prenent mesures. Però nosaltres per això..., malgrat que sabem 
que el departament ha pres mesures, sí que demanàvem aquestes mesures, que són: 
primer, aplicar les mesures de control rigoroses. En aquest sentit, hi ha una esme-
na de Junts pel Sí, que ja m’hi pronuncio ara, per no fer després..., bé, que canvia el 
d’«aplicar diligentment les mesures de control». Doncs ja ens sembla bé; si així s’ha 
d’aprovar, doncs ja acceptem l’esmena de Junts pel Sí.

En el punt 2, demanem que hi hagi un estudi, no?, per part de l’IRTA, de Defensa 
Vegetal, del cicle vital, i mirar de quina manera, amb quins mètodes alternatius es 
pot anar erradicant o competint o contenint aquesta planta.

També aplicar totes les mesures sanitàries per salvar els arbres afectats, evitant 
en el possible el tema de la tala. 

Prohibir també el canvi d’usos del sòl. És a dir, en el moment en què es fan 
aquestes tales d’oliveres, vinya, ametller, es canvia per conreus de, ja us ho dic, no?, 
de regadiu o més productius. 

També el tema de transgènics, que amb l’excusa de poder combatre, doncs que 
no s’aprofiti per plantar espècies transgèniques que siguin resistents a la bactèria. 

I també el tractament amb pesticides per eliminar possibles vectors, fins que es 
confirmin els estudis que diguin quin és el cicle vital dels vectors i com es transmet 
la malaltia. Perquè fins ara és com donar pals de cec, perquè no se sap encara tot 
això. Bé, són aquests sis punts i ja està.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Tindria ara el torn de paraula el diputat de Junts pel Sí, Carles 
Prats, per defensar l’esmena presentada.

Carles Prats i Cot

Sí; gràcies, presidenta. Bé, estem davant, efectivament, d’una plaga molt perillo-
sa però que, per sort, encara no afecta a territori català. I, en aquest sentit, abans de 
fer el posicionament de grup, doncs, explicar quina és la feina que ha estat fent el 
Govern aquests darrers mesos.

Efectivament, doncs, quan apareix aquesta malaltia al 2013, tothom es posa en 
màxima alerta. Al 2015 apareix un focus a França i és el moment on el Departa-
ment d’Agricultura crea la comissió de seguiment d’aquesta plaga, on hi partici-
pen, des d’aquell moment, Unió de Pagesos, la JARC, la Federació de Cooperatives 
Agràries, les agrupacions de defensa vegetal, les associacions de viveristes, l’IRTA i 
la Universitat de Girona.

En el si d’aquesta comissió es crea un grup de treball on s’elabora el protocol de 
prevenció d’aquesta plaga, que està publicat a la pàgina web del departament. I, bàsi-
cament, hi ha tres grans eixos que inclou aquest protocol, que és: per una banda, el Pla 
de comunicació; un segon bloc, que és l’establiment del Pla de vigilància i de prospec-
ció, i després accions de recerca i experimentació i les mesures mateixes de detecció 
de la plaga.

A finals del 16, quan es confirmen els positius a les Illes Balears i, al juny, 
malauradament, també a Alacant, encara s’ha incrementat l’alerta. I, en aquest 
sentit, doncs, des del departament, el que s’està fent és informar contínuament so-
bre totes les novetats de la plaga, a través de la comissió, a tot el sector, i el servei 
de Sanitat Vegetal està duent a terme tasques de prospecció intensiva i divulga-
tives. 

I aquí el nombre d’accions que ha fet el Govern són molt extenses, però, bé, 
n’anomenaré algunes, doncs, com la prospecció intensiva en plantacions comercials 
i en àrees forestals; la inspecció en empreses proveïdores de material vegetal, també 
en centres de jardineria; millora en tot el que és la capacitat de tècniques de labo-
ratori per a la detecció del bacteri; increment del nombre de mostres analitzades en 
els laboratoris d’Agricultura i Sanitat Vegetal; participació en les reunions mensuals 
del comitè permanent de la Unió Europea en aquest àmbit; assistència dels tèc-
nics del departament a cursos especialitzats a Europa; edició de material divulgatiu; 
reunions..., bé, etcètera. Donada la perillositat d’aquesta plaga, doncs, s’ha activat 
un gran nombre d’accions que..., bé, doncs, que el Govern ha manifestat..., que es 
donés a conèixer.

El laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal està en la línia de vigilància i de 
prospecció i des del 2016 es van analitzar 814 mostres, que van donar negatiu, i fins 
al juliol del 2017 se n’han analitzat 1.029 i, per sort, totes han estat negatives.

I també, doncs, bé, en aquest sentit també, s’estan duent a terme accions in-
formatives en ports i aeroports per alertar els passatgers que viatgen a les Illes 
Balears, doncs, sobre la prohibició d’entrar plantes procedents de les Illes. I tam-
bé, doncs, s’està informant a ajuntaments i diputacions i consells comarcals sobre 
qualsevol novetat que hi hagi sobre aquesta plaga, tant a Europa com a la resta 
d’Espanya.

Entrant en els diferents punts de la proposta de resolució, efectivament, hem 
presentat una esmena al punt 1, que agraïm, doncs, que s’accepti. Bàsicament..., bé, 
com ja ha comentat la diputada Grau, en la línia de fer complir la normativa vigent 
sobre les mesures de control i transport de material vegetal, aquí, doncs, fer cas al 
que diu la Decisió de la Unió Europa 2015/789. 

Amb relació al punt 2, doncs, votem a favor perquè estem totalment d’acord en 
què s’ha d’aprofundir en el coneixement d’aquesta plaga, tant dels vectors, cicle vi-
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tal, tractaments, etcètera. Vull dir..., aquí no m’estendré en el que està fent el Go-
vern, però estem clarament d’acord que s’ha d’aprofundir, i per això tenim el grup 
de treball i la comissió tècnica.

I en els punts 3, 4, 5, i 6, malauradament, doncs, no..., hi votarem en contra. Bé, 
més que res per no contradir també la normativa, la mateixa normativa europea, que 
diu clarament que en cas de detectar-se, doncs, plaga, s’ha de procedir a la tala. En 
el punt 4, on es fa referència a la prohibició de canvi d’usos de sòl, doncs, aquí dir 
que l’agricultor, llevat del cultiu de la vinya, pot efectuar els canvis sobre terreny 
agrícola que consideri, i que la mateixa normativa europea impedeix que, en cas que 
un terreny hagi estat contaminat, es torni a plantar el mateix conreu que ha estat 
hoste d’aquesta plaga.

El punt 5, doncs, el votem en contra, per la prohibició de conreu d’espècies trans-
gèniques resistents, perquè bàsicament no..., bé, avui dia no hi ha cap espècie que es 
conegui transgènica resistent a aquesta plaga i, per tant, considerem que no té sentit 
en aquest moment. I el punt 6 també el votem en contra perquè..., bé, es fa referèn-
cia a la prohibició de tractaments de pesticides i, bé, bàsicament dir que si malaura-
dament es detectés una plaga, doncs, hauríem de procedir amb el que la normativa 
europea indica, que és procedir a la utilització de tractaments fitosanitaris i, per 
tant, no es pot arribar a un compromís de prohibició amb tractament d’aquest tipus. 
I això és tot.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat Prats. Ara té la paraula el diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, el senyor Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, yo empezaré diciendo que es evidente que esta es una propuesta de re-
solución sobre todo de alerta, porque ante un problema que puede verse como una 
cosa bastante complicada de gestionar, pues, ya está bien, por parte de..., del Grup 
de Catalunya Sí que es Pot que hagi presentat una proposta d’alerta. Lo que pasa, 
que las medidas yo las veo..., las que vamos a votar que sí, las veo bastante gené-
ricas, y las que vamos a votar que no, las veo bastante innecesarias. Por lo tanto, 
a parte de la alerta, creo que se debería trabajar un poco más sobre este problema, 
que nos puede..., se puede hacer más grande, como ha habido otros casos, como el 
tema del caragol poma, que llevamos años detrás y no nos lo quitamos de encima, 
el problema.

Y con esto puede llegar a pasar lo mismo, y vale la pena estar encima. Por nues-
tra parte, nosotros no hemos hecho..., nuestro grupo no ha hecho una propuesta de 
resolución, ha presentado una batería de preguntas y ha solicitado a la consellera 
que comparezca para que nos explique qué es lo que está haciendo el Gobierno 
y qué medidas se están tomando y, a partir de aquí, ya tomaremos las medidas ade-
cuadas. 

Sobre los puntos en concreto, tanto el punto 1, que es de prevención, en el trans-
porte de material vegetal, lo votaremos a favor, incluida la enmienda, y sobre me-
jorar estudio, conocimiento de la plaga, del ciclo vital, pues es, naturalmente, muy 
conveniente. Y, ya llegando al punto 3, me hace mucha gracia, porque pone: «apli-
car totes les mesures necessàries per salvar l’arbrat afectat.» Hasta aquí, hubiéramos 
votado que sí, pero, claro, a partir de aquí pone: «tot prohibint la tala.» A veure, en 
aquest punt no podem recolzar que es prohibeixi la tala d’un arbre afectat per una 
malaltia que és tan perillosa i tan potencialment..., es podria prohibir en algun cas 
concret, entenc, però, clar, tal com està redactat, és molt general i prohibir la tala, 
doncs, és molt agosarat.

Els altres tres punts és evident que és una intenció d’evitar, per una part, picares-
ques d’aprofitar que el río pasa por no sé dónde per a prohibir el canvi d’usos del sòl, 
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però també, prohibir el canvi d’usos del sòl..., sí que està passant, però bé, crec que 
no és necessari canviar els usos del sòl per un possible mal ús d’una eina. 

Prohibir el conreu d’espècies transgèniques també aprofitant que potser es dona la 
picaresca d’introduir espècies transgèniques..., a veure, si avui per avui no hi ha una 
espècie transgènica resistent al bacteri, cas que surti, potser sí que en lloc de prohi-
bir-la potser s’ha de recomanar, no ho sé, però de totes maneres..., per això tenim el 
punt 2, d’estudiar el cicle vital, la manera de lluitar i tal.

I el punt 6, igualment: «prohibir el tractament amb pesticides». Si no tenim cap 
finca encara –per sort– afectada per Xylella, com podem controlar una prohibició 
d’ús de pesticides? Com que no acabo d’entendre com es pot fer..., sí que és veritat 
que es poden donar casos de picaresques i de mal ús, però entenc que amb aquest 
punt no podem resoldre aquesta situació. Per tant, votarem que no als quatre dar-
rers punts. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, en nom del Partit Socialista de Catalunya, té la paraula la 
diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta, bona tarda. No, molt breument, entre altres coses perquè jo 
crec que tant la diputada Hortènsia Grau ha situat molt bé, diguéssim, de què està-
vem parlant i el que comporta, com també el diputat de Junts pel Sí explicant, doncs, 
a través del grup de treball ja creat en el Departament d’Agricultura, algunes de les 
mesures que es fan. 

El tema és greu, jo crec que això no..., tothom ho ha compartit. En tot cas, el nos-
tre grup donarà suport als dos primers punts, bàsicament perquè, bé, ja s’ha explici-
tat també, la millora dels controls, i sobretot, el segon punt, pel que fa a estudiar el 
mateix cicle vital, que permeti impulsar mesures efectives que evitin la propagació, 
és a dir, aquest avenç en aquest tercer punt del grup de treball, que és el tema de 
l’experimentació i la recerca a través de l’estudi del cicle vital.

Per tant, donarem suport a aquests dos primers punts i ens abstindrem de la resta 
de punts, del 3 al 6. Entre altres coses, perquè, home, valdria la pena que hi hagués 
l’estudi aquest, que és el que s’està fent i el que es demana, no?, estudiar de manera 
exhaustiva, que demanem en el punt 2, per saber que les mesures que es prenguin 
siguin efectivament les que s’han de prendre. És a dir, que no decidíssim ara prendre 
algunes mesures que a la llarga poguessin agreujar o poguessin tenir alguna con-
traindicació respecte al que s’ha de fer. Per tant, creiem que el que s’ha de fer és fer 
ràpid aquest estudi, creiem que l’experimentació i el seguiment del cicle vital és el 
que s’ha de fer, i en tot cas, que siguin els experts en la matèria del mateix Depar-
tament d’Agricultura i de la universitat que determinin les mesures que cal prendre 
en aquesta ocasió. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Escarp. Té la paraula ara el diputat del Partit Popular, el dipu-
tat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Bueno, yo en primer lugar, quería hacer una previa y feli-
citar, en este caso, a la presidenta de la comisión, a la señora Xandri, porque, bueno, 
ha sorteado el cerrojo parlamentario que la mayoría que da apoyo al Gobierno de la 
Generalitat ha impuesto. Y, por tanto, vaya por delante mi más sincera felicitación, 
porque es importante que el Parlamento siga trabajando en lo que de verdad interesa 
a la ciudadanía. Y, por tanto, como digo, chapó por haber convocado esta comisión 
y, por tanto, mantener la regularidad en las sesiones parlamentarias, como no pue-
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de ser de otra manera, mal que algunos se empeñen en seguir haciendo cosas que 
están mal hechas.

En cualquier caso, vamos a entrar a fondo en la cuestión que nos ocupa en la pro-
puesta de resolución bien traída –bien traída– por Catalunya Sí que es Pot para evi-
tar males mayores. Nos parece que una situación como la que se expone en la propia 
exposición de motivos y como aquí han explicado diferentes portavoces parlamenta-
rios hace necesaria..., y en eso vamos a coincidir también con otro punto del orden 
del día que está incluido como es la solicitud de comparecencia de la consellera de 
Agricultura para abordar el tema, pero, como digo, hace necesario acometer, sin 
más dilación, un problema que se puede presentar en cualquier momento. Por tanto, 
reconocemos que, en buena medida, lo que se plantea es del todo procedente, sobre 
todo lo que es la primera parte de la propuesta de resolución.

No vamos a coincidir en los puntos 3, 4, 5 y 6 por entender que son excesiva-
mente taxativos, que podrían ser incluso prematuros y que quizá deben estar con-
dicionados por el resultado de la aplicación, como se dice, como bien se dice en el 
punto 1, de la aplicación de medidas de control y, sobre todo, evidentemente, el estu-
dio –punto 2– de manera exhaustiva del ciclo vital para conocer cómo se desarrolla 
esta plaga. 

Por tanto, en ese sentido se ha dicho prácticamente todo. Nos parece que la pro-
puesta de resolución es atinada, en el sentido que quiere de alguna forma poner 
sobre la mesa y, por tanto, hacer conscientes, en este caso, a los responsables del 
departamento, que esta plaga debe ser combatida con más éxito, en la medida de 
lo posible, que lo que nos está ocurriendo con el caragol poma en el delta de l’Ebre 
y, por tanto, en ese sentido nos parece bien aproximarnos con mayor rigor a dicho 
problema.

Nos tendremos que abstener, como he dicho, a los puntos 3, 4, 5 y 6, porque nos 
parece que, bueno, quizá pecan de precipitación. Nada más.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tenint en compte que no hi ha cap representant de la CUP, 
doncs, passaríem ja a la votació.

Entenc que s’hauran de votar per separat els punts 1 i 2, per una banda, i el 3, 4, 
5 i 6, per una altra, sí? D’acord? (Veus de fons.) Sí, d’acord.

Doncs, votació dels punts 1 i 2 d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Bé, s’aprova per unanimitat.
I sotmetem a votació els punts 3, 4, 5 i 6.
Vots a favor?
Un vot a favor, de la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau.
Vots en contra?
Catorze vots en contra, de Ciutadans, Junts pel Sí i Partit Popular.
I abstencions?
Dues abstencions, del Partit Socialista.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la plaga de la xilel·la

354-00213/11

Bé, abans de continuar amb la proposició de llei d’espais agraris, si els sembla 
podríem sotmetre a votació els punts 33, 34 i 35, que són la sol·licitud de sessió in-
formativa de la consellera, perquè vingui a informar sobre, precisament, sobre la 
plaga de la xilel·la. (Remor de veus.) 33, 34, 35. El punt 34...
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Bé, primer fem aquesta, la sol·licitud de compareixença de la consellera.
Vots a favor?
Per unanimitat, s’aprova la sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors perquè informi sobre els temes que preocupen 
l’associació amb relació al sector agrícola, ramader i forestal

356-00534/11

El punt 34: sol·licitud de compareixença de l’Associació Agrària de Joves Agri-
cultors de Catalunya, presentada pel Partit Socialista.

Vots a favor?
També s’aprovaria per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers 
Marítims perquè informi sobre les actuacions per a resoldre els 
problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i dels Alfacs

356-00717/11

I el punt 35: sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers 
Marítims perquè vingui a informar sobre les actuacions per a resoldre els problemes 
derivats del tancament de les badies del Fangar i dels Alfacs.

Vots a favor?
Bé, s’aprova per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

Proposició de llei d’espais agraris (nomenament de la ponència)
202-00062/11

I ara sí que entraríem en la Proposició de llei d’espais agraris. I aquí farem, si els 
sembla bé, si em donen el seu consentiment, doncs, ampliaríem l’ordre del dia per 
tal de fer el nomenament de ponència d’aquesta llei. Podem fer-ho? (Pausa.)

Per tant, donaria la paraula a tots els grups perquè designin el ponent per a 
aquesta proposició de llei. Té la paraula el diputat Francisco Domínguez, de Ciuta-
dans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Seré jo mateix.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Partit Socialista?

Assumpta Escarp Gibert

El diputat Òscar Ordeig.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part de Catalunya Sí que es Pot?

Hortènsia Grau Juan

Jo mateixa.

La presidenta

Gràcies, diputada Grau. Per part del Partit Popular de Catalunya?

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Será usted, la diputada Xandri.
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La presidenta

Gracias, diputado; muy amable. I per part de Junts pel Sí? 

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, presidenta. Jo mateixa, i, en tot cas, també nomenar com a substituta, per si 
cal, la diputada Carmina Castellví.

La presidenta

Molt bé; doncs, gràcies, senyora Rovirola.

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei 
d’espais agraris

352-01786/11 a 352-01815/11

I ara, doncs, sotmetrem a votació les diferents propostes d’audiència que, si els 
sembla, ho faríem en... (Maria Dolors Rovirola i Coromí demana per parlar.) Sí.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, voldria demanar, presidenta, votació separada.

La presidenta

Sí.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Primer bloc, els punts 2, 7, 13, 14, 20, 21, 25. Això pot anar tot en un bloc. (Re-
mor de veus.) Ho torno a repetir? (Veus de fons.)

La presidenta

Si us plau, si pogués... 

Maria Dolors Rovirola i Coromí

2, 7, 13, 14, 20, 21 i 25; aquests en un bloc, diguéssim, tots junts. Després, vota-
ció separada del punt 15, i la resta.

La presidenta

D’acord. Ho podem fer així? (Pausa.)

Hortènsia Grau Luis

Presidenta, només un moment. Com que la votació separada... (Veus de fons.) 
No, només és un moment, si puc; no és per contradiccions ni res, és un intent... Com 
que suposo que la votació separada és perquè votareu uns que no o abstenció, jo..., 
com que alguns afecten als que jo he presentat, jo sí que voldria justificar per què 
els hem presentat i per què crec que..., per si encara us puc convèncer, perquè crec 
que és important que compareguin.

Fixeu-vos, el 14 és el Daniel Valls, és el Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica. Estem parlant d’una llei d’espais agraris que ha d’establir la definició de 
terres agràries. Penso que el seu punt de vista és important.

L’altra és l’Associació de Micropobles, l’Associació de Micropobles que abas-
ta els pobles més petits, de 500 habitants a Catalunya que algun d’ells... (Remor de 
veus.) Sí, el punt 13. (Veus de fons.) Sí que l’heu dit, Dolors.

La presidenta

És crec que no coincideix, perquè el 14 no és el Daniel Valls, eh? (Remor 
de veus.) Tens això? (Remor de veus.) S’ha enviat per correu electrònic. (Remor de 
veus.)

Hortènsia Grau Luis

No ho tenim. És que jo deia: «El 2 no és ningú.» (Remor de veus.)
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La presidenta

Diputats i diputades, si els sembla, aturem dos minuts la comissió per acabar de... 
D’acord, vinga.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i cinc minuts i es reprèn a dos 

quarts de quatre i dotze minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió amb la votació de les diferents propostes d’audiència de la 
Proposició de llei d’espais agraris.

La diputada Dolors Rovirola demanava la paraula per exposar... No sé si vol fer 
votació separada?

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, a veure... Els punts, seguint ara l’altra numeració, serien: 14, 8, 12, 10, 16, 20, 
9, 5, 21 i 32. (Veus de fons.)

La presidenta

A veure, si els sembla, els votarem d’un en un i em sembla que acabarem abans.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Bé, ja... Em penso que ja, tots els que he dit...

La presidenta

No, bàsicament perquè la diputada Hortènsia Grau també vol justificar... (La 
diputada Hortènsia Grau Luis diu: «No, no, només he dit si els pot tornar a repetir, 
si no els sap greu.»)

Maria Dolors Rovirola i Coromí

A veure, votació separada per Junts pel Sí són els punts 14, 8, 12, 10, 16, 20, 9, 
5, 21 i 32.

La presidenta

Algun diputat vol dir alguna cosa? Diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí, presidenta. Nosotros solicitamos votación separada del punto número 16. (Re-
mor de veus.) Bueno, pues, por si acaso. Y el 21 también, presidenta.

La presidenta

16 i 21, a part? D’acord.
Procedim ja a la votació? (Remor de veus.) No? (Pausa.)

Hortènsia Grau Luis

Jo vull la paraula.

La presidenta

Diputada Hortènsia Grau, té la paraula.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Perdó, presidenta. Un canvi. A veure, el punt 10 el retiro d’aquesta votació sepa-
rada, eh? El punt 10 el retiro de la votació separada.

La presidenta

El punt número 10. I ara sí que té la paraula la diputada Grau.

Hortènsia Grau Luis

Bé, sort que l’heu retirada, perquè us anava a dir que no s’entenia, que en una 
llei d’espais agraris, que anem a parlar de com «llindem» l’espai agrari i com fem 
la planificació, la Xarxa de Custòdia, que aquest matí ens ha trucat, que té espais 
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agraris en custòdia, no la puguem escoltar, perquè és que no estem parlant d’esme-
nes, aquí estem parlant d’escoltar la gent, que elimineu tot el sector ambientalista, 
que elimineu ajuntaments que, a més, estan tenint experiències de terres en custò-
dia, estan fent experiències d’intermediació i per això els vam afegir a la llei; en el 
primer redactat no hi estaven i hi vam afegir algunes qüestions. Jo, de veritat que 
no ho entenc.

I com que no ho entenc, jo penso: «No votaré res», com a mesura de protesta, 
no votaré res. I també em reservo per quan arribi la Llei de l’Agència de la Natura, 
doncs, a veure què fem, perquè jo entenc que si les dues lleis s’estan tramitant en 
paral·lel i és la manera de superar l’etern conflicte entre el sector agrari i el sector 
conservacionista, amb aquestes actituds no s’ajuda a superar aquest debat i, per tant, 
jo m’abstinc d’aquesta votació, com a mesura de protesta. Total, mira, tampoc hi és 
la CUP, doncs, amb un vot de menys, ja està.

La presidenta

Gràcies, diputada Grau. Demana la paraula la diputada Rovirola, de Junts pel Sí.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, bé, en tot cas per aclarir la nostra votació. Es tracta d’aquesta llei, ja com vaig 
dir jo mateixa en el debat de totalitat que es va fer fa poc, que no es tracta d’una llei 
d’orientació agrària sinó que es tracta de preservar –de preservar– uns espais agra-
ris que, amb el temps, s’han anat perdent. Es tracta de preservar i protegir aquests 
espais agraris, no es tracta aquí de fer cap orientació agrària. I, en tot cas, hem de-
manat la presència, la compareixença d’aquella gent que també hi han intervingut, 
per fer aquesta llei, que hi ha d’haver un gran consens en el sector i que són els di-
rectament afectats per aquesta llei. I no vulguem veure-hi altres coses.

La presidenta

Gràcies, diputada. Algun grup més vol dir alguna cosa? No? (Pausa.)
Doncs, aniríem a la votació. 
En primer lloc, votaríem els punts... A veure... (Veus de fons. La presidenta riu.) 

Ja, és que..., a veure, corregiu-me si vaig errada, eh?, 14, 8, 12, 10... (Algú diu: «No, 
10 no.») Perdó, 12, 20, 9, 5, 21... –no, 21 no, nosaltres hem demanat... (Veus de fons.) 
Perdó, 32. Sí? (Pausa.)

Vots a favor?
Cinc vots a favor..., 6 vots a favor, de Ciutadans i Partit Socialista.
Vots en contra?
Vuit vots en contra..., no, 9.
I abstencions?
Dos, del Partit Popular.
Després, faríem la votació dels punts número 15 i 21? (Veus de fons.) 16 i 21, 

perdó.
Vots a favor?
Vots a favor de Ciutadans, Partit Socialista i Partit Popular, 9 en total.
Vots en contra?
Doncs, 9; 9 vots en contra.
Per tant... (Veus de fons.) Perdó, 7 vots a favor i 9 en contra. Per tant, no prospe-

ren, aquestes dues propostes d’audiència.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Perdó, em sembla que s’ha descuidat de dir, presidenta, el punt 32.

La presidenta

No, no, l’hem votat ja abans.
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Maria Dolors Rovirola i Coromí

Ah!, també? D’acord, com que no... Ah!, d’acord, ja està.

La presidenta

I ara votaríem, doncs, la resta de propostes d’audiència.
Vots a favor?
Per unanimitat, doncs, s’aprovarien.
Bé, un cop fetes les votacions de la Proposició de llei d’espais agraris, donem per 

finalitzada la comissió i s’aixeca la sessió.
Bona tarda.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i sis minuts.
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