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Sessió 11 de la CARPA

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

(CARPA) s’obre a un quart de quatre de la tarda i dos minuts. Presideix Meritxell Serret i 

Aleu, acompanyada del vicepresident, Joaquim Paladella Curto, i de la secretària, Cristina 

Casol Segués. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Mario García Gómez i Sílvia Romero Galera, 

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

Maria Jesús Viña i Ariño, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Jeannine Abella i Chica, Anna 

Feliu Moragues i Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antonio Ra-

món López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña; 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. Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues (tram. 250-00321/13). Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 127, 12).

2. Proposta de resolució sobre el compliment del compromís de la Generalitat amb els 

regants de la zona d’especial protecció per a les aus del canal Algerri-Balaguer (tram. 250-

00425/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 200, 43; esmenes: BOPC 

239, 41).

3. Proposta de resolució de suport al sector ramader i a la indústria càrnia davant els 

atacs del ministre de Consum (tram. 250-00441/13). Grup Mixt. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 39; esmenes: 

BOPC 256, 13).

4. Proposta de resolució sobre les mesures per a adoptar en el sector agroalimentari 

(tram. 250-00442/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 212, 41).

5. Proposta de resolució sobre la defensa del sector ramader (tram. 250-00443/13). 

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 212, 42).

6. Proposta de resolució sobre la promoció i la protecció del sector carni (tram. 250-

00447/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 

212, 48).

7. Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta 

(tram. 250-00492/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 241, 28; es-

menes: BOPC 280, 17).

La presidenta

Molt bona tarda. Disculpeu el retard, amb aquestes últimes negociacions d’úl-
tima hora. Respecte a l’ordre del dia... Primer de tot, també benvinguts als que ens 
acompanyen avui, representants de la Comunitat de Regants de Balaguer. Moltes 
gràcies per ser avui també aquí.

Proposta de resolució de suport al sector ramader i a la indústria càrnia 
davant els atacs del ministre de Consum (posposada)

250-00441/13

Com deia, a l’ordre del dia hi ha algunes petites alteracions que ens han comuni-
cat. D’una banda, el punt 3, per part del Grup Mixt ens han sol·licitat de posposar el 
punt per a una propera comissió. Per tant, no es substanciarà avui.

I els punts corresponents al punt 4, punt 5 i punt 6, el Grup Parlamentari VOX, 
el seu portaveu, ens ha proposat de poder fer, no?, poder-los agrupar a nivell d’in-
tervencions. I, per tant, no?, els faríem..., substanciar-los conjuntament i després les 
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votacions per separat per a cadascun dels punts. Si la resta de portaveus hi esteu 
tothom d’acord.

Doncs, si us sembla, començaríem, llavors, amb el punt de l’ordre del dia. Jo bai-
xaré perquè portaré el punt 1 i 2, i, per tant, el vicepresident seguirà portant el que 
és l’ordre de les intervencions per a aquests primers punts.

(Sílvia Romero Galera demana per parlar.) Digues, diputada.

Sílvia Romero Galera

Presidenta, disculpi, per comunicar una substitució.

La presidenta

Sí, que no me’n recordo mai de preguntar-ho. Endavant, si us plau, portaveu.

Sílvia Romero Galera

El diputat Mario García substitueix la diputada Rosa Maria Ibarra. Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Altres grups que tinguin substitucions? Endavant.

Lluïsa Llop i Fernàndez

També per part del grup d’Esquerra Republicana la diputada Maria Jesús Viña 
substituirà la diputada Alba Camps.

La presidenta

Algun altre grup parlamentari que tingui substitucions? No? Doncs endavant, 
president, vicepresident actuant com a president. (La presidenta riu.)

(Pausa.)

El vicepresident

Sí, presidenta. Comencem l’ordre del dia, llavors.

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13

Doncs comencem pel punt primer, proposta de resolució sobre el canal Segar-
ra-Garrigues del Grup Parlamentari de VOX. Té la paraula lo portaveu de VOX.

Antonio Ramón López Gómez

Muchas gracias. El canal Segarra-Garrigues es un proyecto con una larga tra-
yectoria histórica, pero es a partir del año 1999 cuando recibe el impulso definitivo 
con los protocolos de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Natural y Marino del Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya.

La fecha de finalización prevista era para el año 2013. En la actualidad ya está 
construido el noventa y cinco por ciento de la infraestructura primaria, pero queda 
por culminar la red secundaria del riego, que deben pagar los agricultores y la Ge-
neralitat de Catalunya. Como siempre, la falta de liderazgo, compromiso político y 
presupuestario de la Generalitat de Catalunya está retrasando vergonzosamente los 
plazos de terminación del canal.

Según indica el plan económico para infraestructuras de regadío, su horizonte de 
finalización es ahora en el año 2032, una verdadera vergüenza dada la importancia 
del canal para la provincia de Lérida.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha reconocido públicamente su 
escasa disponibilidad presupuestaria para la finalización de esta obra.

El presidente de los regantes dijo recientemente: «Al Govern parece que no le 
interesa demasiado la agricultura y está más por temas medioambientales que por 
la producción agrícola.»

El regadío es imprescindible para el desarrollo de la agricultura porque permi-
te aumentar la productividad, cambiar cosechas y reducir la incertidumbre de las 
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malas cosechas por sequía. El hecho de que un territorio disponga de agua sirve de 
motor para muchas otras actividades económicas, facilita su desarrollo y fija su po-
blación, contribuyendo así al equilibrio territorial y social de la región.

Lo que está claro es que en esta comisión hoy hay tres PRs sobre tres canales 
de regadío diferentes de nuestra región. Para mí eso solo tiene una explicación y es 
que al Govern no le interesa el regadío y, por tanto, la agricultura no es su prioridad. 
Ellos solo piensan en la nueva religión climática, su ecologismo de salón, que lo úni-
co que hace es arruinar cada día más a nuestros agricultores y ganaderos.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat, ara el torn d’intervenció. Pel Grup Socialistes, la senyora 
Sílvia Romero. Té la paraula per cinc minuts.

Sílvia Romero Galera

Gràcies, president. Bé, la PR de VOX tracta sobre els beneficis que comporta 
l’ampliació del regadiu en la producció agrària, en la diversificació de la produc-
ció agrària, en la fixació de gent al territori, i aquesta reflexió, doncs, certament, és 
vàlida i aplicable a tots els sistemes de regadiu. I, a més, hi podem afegir que els 
beneficis de modernitzar i de posar en regadiu una terra, doncs, majoritàriament de 
secà com és la nostra, d’agricultura mediterrània, marcada per pluviometria baixa i 
irregular, doncs, són molts els beneficis: millorar la gestió de l’aigua, millorar la ges-
tió del territori, lluitar contra els incendis, contra l’abandonament de finques, contra 
l’erosió, contra la degradació del paisatge, etcètera.

Si ens centrem en el sistema Segarra-Garrigues, que és el que sembla tractar la 
proposta de resolució, bé, trobem que en la part expositiva, doncs, hi ha una sèrie 
de dades que són inexactes, pel que fa a les hectàrees que té aquest sistema actual-
ment en regadiu i també pel que fa a les hectàrees que té amb restriccions de dota-
ció d’aigua.

I a més a més, doncs, a la PR s’identifiquen una sèrie de problemes, diguem-ne, 
comuns a altres sistemes de regadiu, com són les dificultats d’implantar el reg a par-
cel·la.

Nosaltres pensem que sí..., hagués estat bé, doncs, que els senyors de VOX ha-
guessin visitat el sistema Segarra-Garrigues i que haguessin personalitzat una mica 
més la proposta de resolució, escoltant, doncs, quines són realment les seves deman-
des i necessitats.

El nostre grup defensa, ha defensat sempre que cal continuar impulsant aques-
ta infraestructura pública tan important perquè pugui assolir realment els objectius 
marcats: arribar a regar les 65.000 hectàrees previstes, permetre arrelar la població 
al territori, creant 21.000 llocs de treball, augmentant un vint-i-cinc per cent la pro-
ducció agrícola de Catalunya, creant noves empreses agroalimentàries i de distri-
bució d’aliments.

Pensem que no s’acaba tot exigint finalitzar aquesta obra en cinc anys sense ex-
plicitar com, de quina manera, amb quins fons i per quina via. No ens sembla rigo-
rós, ens sembla que és fer propostes a quilos, i per això hi votarem en contra.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Ara tindria la paraula pel Grup de la CUP... No hi són i, per 
tant, passem la paraula al senyor diputat en representació dels comuns, del grup par-
lamentari dels comuns, el senyor Lucas Ferro. Té la paraula per cinc minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

Només per comunicar el meu vot desfavorable.

El vicepresident

Ara té la paraula el grup parlament... Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula, 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Matías Alonso per cinc minuts.
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Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Sí, molt breument, per dir que demanarem votació separada 
del segon punt i que ho fem perquè no tenim ben clara aquesta priorització de l’abas-
timent d’aigua, sobre què s’ha de prioritzar. Per tant, aquest serà el motiu de l’abs-
tenció i demanarem votació separada d’aquest segon punt.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula del Grup Parlamentari Mixt. No hi són 
també, com que passem la paraula al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Qui és el portaveu? Qui farà de portaveu? (Veus de fons.) Sí, la Cristina Casol. Té 
paraula per cinc minuts.

Cristina Casol Segués

Gràcies, president. L’aigua i els canals per a Lleida són un miracle, eh?, perquè 
Lleida amb els terrenys que tenim, amb el poc que plou, aquestes infraestructures 
hidràuliques han sigut la salvació per transformar uns terrenys de secà en uns ter-
renys molt productius.

Explicar-li al senyor de VOX que, evidentment, votarem en contra de la seva pro-
posta però que el canal Segarra-Garrigues és un canal d’una cota molt alta, que va 
paral·lel al canal d’Urgell i que agafa aigua per l’embassament de Rialb, per la part 
de dalt, i baixa per Ponts a Agramunt fins a l’embassament de l’Albagés, on retorna 
l’aigua al Segre. 

És una obra que va ser executada d’una manera tècnicament molt brillant, amb lo 
qual això que parlen ells en la seva proposta de modernitzar-ho jo penso que és un 
tema que no cap en aquest canal, i que d’alguna manera està realitzat, tècnicament, 
amb túnels, aqüeductes, sifons..., i que, d’alguna manera, és una obra d’enginyeria 
molt ajustada al temps que som ara.

Aquest cap de setmana vaig visitar el terme municipal del municipi d’Oliola, a 
la Noguera, que tenen dues zones afectades per la concentració parcel·lària del canal 
Segarra-Garrigues.

Els pagesos expliquen que el problema, principalment, és el preu de l’aigua. Per a 
ells és el preu de l’aigua. A Oliola, per sort, tenen el reg consolidat i per adherir-s’hi 
van haver de pagar al voltant d’uns tres mil euros per hectàrea.

També per col·locar el reg per aspersió que fa, d’alguna manera, que aquest reg 
sigui eficient, també hi ha una despesa sobre uns 3.000-3.500 euros per hectàrea per 
les «banderilles». I, a més a més, a això cal afegir el cost de l’aigua que es gasta, que 
té un cost fix, encara que no es regui, i una resta.

Però, bé, tornant al que diuen els pagesos, és a dir, bàsicament, és un tema de 
preu. Ells consideren que el preu és car. Fins ara ho ha sigut perquè els cultius de ce-
reals no eren rendibles. Sembla que ara en aquest moment els cultius de cereals, degut 
a la crisi de la guerra d’Ucraïna, seran més rendibles i confien fer-ho.

Però també és cert, i tornant a la proposta, que per a les zones noves es demana, 
com a mínim, un seixanta per cent d’adhesió dels pagesos al canal per poder regar.

Bé, per tot plegat, votarem en contra de la proposta de VOX però, d’alguna ma-
nera, donem molt significat del que significa aquest canal per a les terres de Lleida.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Ara tindria la paraula, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, la senyora Meritxell Serret.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies. Sobre aquesta proposició de resolució del Grup Parlamentari VOX tam-
bé hi acabarem votant en contra. I, sobretot, perquè creiem que amb el regadiu no 
podem jugar a fer la demagògia, sinó que ha de ser quelcom amb què treballem 
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sempre per generar confiança perquè és un element clau per al desenvolupament del 
nostre territori i per assegurar el relleu generacional.

En aquest sentit, creiem des d’Esquerra Republicana que portem molts anys ja 
demostrant un compromís ferm, tant a la Generalitat com en aquest Parlament i ar-
reu del país, en el que és el regadiu..., el regadiu, com diem, una eina fonamental per 
a l’estructuració i el relleu generacional del nostre territori i per a aquesta producció 
d’aliments que ens fa ser més resilients com a societat.

I, en concret, amb el Segarra-Garrigues, a més a més, hi ha les dades de que és 
una de les principals inversions que s’ha fet mai a Catalunya i que s’hi està apostant 
fermament –hi insistim– des de fa molts anys.

La transformació en regadiu és evident que no és senzilla, suposa un canvi 
cultural, implica poder acompanyar amb projectes totes aquelles inversions perquè 
aquests nous models de negoci assegurin rendes viables i dignes als pagesos, i que, 
per tant, com diem, serveixin per assegurar aquest relleu generacional en aquesta 
estructuració del territori i aquesta fortalesa del sector agroalimentari català.

I, en concret, aquest desenvolupament del Segarra-Garrigues segurament va més 
lent del que del que es podria, no?, imaginar teòricament, però també és cert que 
per poder anar ampliant i anar fent gran la taca del regadiu en el Segarra-Garrigues, 
cal generar aquesta confiança perquè hi hagin més adhesions de regants en aquest 
desenvolupament.

I aquí és on també, des de la Generalitat i els diferents actors implicats en el Se-
garra-Garrigues per al seu desenvolupament, es fan continus esforços per insistir en 
donar aquesta confiança als futurs regants, que les seves inversions seran assumibles 
i rendibles, i que, per tant, millorarà també la seva qualitat de vida i –hi insistim– la 
resiliència del sector agroalimentari català.

Com hem dit al principi, hi votarem en contra perquè creiem que el regadiu no és 
ni ha de ser mai un motiu de demagògia. Hi insistim, necessitem treballar el regadiu 
propositivament i positivament i generant sempre confiança pel que és assegurar –hi 
insistim– aquestes inversions i aquest relleu generacional al nostre sector agroali-
mentari i en moltes parts del nostre país.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, presidenta i diputada. A partir d’aquí, ja hem acabat la... Faríem 
les votacions. Han demanat..., des del Grup de Ciutadans han demanat fer votació 
separada del punt primer. Entenc..., faríem punt primer... (Veus de fons.) Número 2? 
El punt número 2? Doncs faríem primer la votació del punt número 2 i després del 
punt 1 i 3, no?, en este sentit.

Per tant, vots a favor del punt número 2?
Vots en contra del punt número 2?
Abstencions?
Queda rebutjada per un vot a favor... (Veus de fons.) Sí, del Grup Parlamentari de 

VOX. Tretze vots en contra de tots els grups, a excepció de VOX i Ciutadans, i una 
abstenció del Grup de Ciutadans.

Passem a votar ara la resta, eh? L’1 i 3.
Vots a favor?
Dos vots a favor.
Vots en contra?
Tretze vots en contra.
Abstencions?
No n’hi ha cap, lògicament.
Per tant, queda rebutjada amb 2 vots a favor i 13 vots en contra, de VOX i Ciuta-

dans, i la resta..., 13 vots en contra de la resta de grups.
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Proposta de resolució sobre el compliment del compromís 
de la Generalitat amb els regants de la zona d’especial protecció 
per a les aus del canal Algerri-Balaguer

250-00425/13

Passem al punt segon. Punt segon, proposta de resolució sobre el compliment del 
compromís de la Generalitat amb els regants de la zona d’especial protecció per a les 
aus del canal Algerri-Balaguer, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes Units 
per Avançar. Té la paraula per cinc minuts la diputada i portaveu Sílvia Romero.

Sílvia Romero Galera

Moltes gràcies, president. Aquesta proposta de resolució, diríem en llenguatge par-
lamentari, és subsegüent a la compareixença que els representants de l’Associació de 
Propietaris de la ZEPA Secans de Balaguer, als quals donem la benvinguda a aquesta 
comissió, novament, van fer en aquesta comissió, com recordaran, el 26 d’octubre de 
2021, i que planteja la relació entre els projectes de regadiu i els espais naturals.

El canal Algerri-Balaguer té una àrea regable de prop de vuit mil hectàrees als 
termes municipals d’Algerri, Albesa, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Torrela-
meu i Balaguer. Es va començar a executar el 1992 i les obres pròpiament de regadiu 
van finalitzar el juny del 2018.

Se sobreentén que, quan es planteja, doncs, un sistema de regadiu, totes les hec-
tàrees incloses acabaran beneficiant-se de les obres hidràuliques que es portin a 
terme, però l’aparició de les declaracions d’impacte ambiental van obligar els pro-
motors de diferents sistemes de regadiu a aplicar mesures correctores de delimitació 
de zones d’especial protecció d’aus per minimitzar els impactes ambientals.

El valor faunístic de la zona que ens ocupa va suposar que quedava exclosa del 
reg, aproximadament 1.750 hectàrees, que s’havien de conservar en secà per prote-
gir, doncs, l’avifauna estèpica, segons un edicte de desembre del 2002. Per tant, la 
delimitació de ZEPA va crear una fractura, un greuge comparatiu entre els propie-
taris dels terrenys regables i els propietaris dels terrenys protegits dins d’aquest sis-
tema de regadiu Algerri-Balaguer.

A l’abril del 2002, hi va haver una reunió amb la comunitat de regants del ca-
nal a l’Ajuntament de Balaguer, per la qual, doncs, el director general d’Agricultura 
de l’època declarava aquesta exclusió del reg, però també anunciava unes mesures 
compensatòries d’entre quatre-cents i sis-cents euros l’any, hectàrea-any, doncs, per 
a aquestes hectàrees excloses.

Ja es va posar de manifest en la compareixença que aquest compromís, doncs, 
han passat vint anys i no s’ha complert mai. I, per això, doncs, amb aquesta PR de-
manem que, a través de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, s’ins-
ti el Govern de la Generalitat a fer efectives aquestes compensacions acordades el 
2002 i a estudiar, doncs, altres mesures compensatòries, com serien la instal·lació 
d’un reg de suport, que ajudarien a millorar ostensiblement la producció agrària en 
aquesta zona.

En definitiva, doncs, tornem a posar sobre la taula la qüestió de com es repartei-
xen les càrregues i els beneficis, i, sobretot, la necessitat també de complir amb els 
compromisos adoptats.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Ara hi han esmenes presentades, per tant, tindrien la 
paraula..., per part dels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i de Junts. En-
tenc, Cristina Casol, per part de Junts? Té la paraula per cinc minuts.

Cristina Casol Segués

Molt bé. Moltes gràcies, president. I també donar la benvinguda als representants 
de l’associació de propietaris d’aquesta ZEPA de Balaguer.
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En primer lloc, sobretot, celebrar haver arribat a una transacció del punt 2 amb 
el grup proposant que obre, d’alguna manera, la porta a aquest estudi de viabilitat 
per a aquest reg de suport a l’hivern, que sembla que canviaria bastant les coses en 
aquests terrenys tan àrids.

Els titulars han manifestat en diverses ocasions i en visita sobre els terrenys que 
podrien posar els seus terrenys a disposició perquè es fessin els estudis convenients 
per fer aquest estudi de viabilitat d’un reg de suport a l’hivern.

Per altra banda, és difícil compensar unes ajudes que..., la declaració d’impacte 
ambiental de l’any 2002 va deixar aquestes 1.600 hectàrees excloses de regadiu. És 
difícil perquè parlem de l’any 2002 però, certament, s’ha parlat que les compensa-
cions d’ajuts agroambientals en la ZEPA i LIC continuen vigents des de l’any 2008.

Per nosaltres, celebrar, com he dit abans, la transacció a la que hem arribat amb 
el grup proposant per tal de fer efectiu aquest reg de suport.

Gràcies.

El vicepresident

Bé, és que ara estàvem parlant que potser no tenim tots la transacció. Com que 
està feta aquí, demanaríem al secretari de la Mesa que la llegeixi perquè ho sabés-
sim tots.

El secretari

Perfecte. Procedeixo a llegir, doncs, l’esmena que hem transaccionat in voce. 
Diu: «De modificació del punt 2. Portar a terme actuacions de gestió de millora de 
l’hàbitat i les poblacions d’aus estepàries més enllà de les mesures agroambientals 
i estudiar altres mesures compensatòries als propietaris de la zona ZEPA de Bala-
guer».

El vicepresident

Moltes gràcies, secretari. Ara tindria la paraula l’altre grup que ha presentat es-
menes, la presidenta i diputada, la Meritxell Serret, per cinc minuts.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, vicepresident. Intentaré també ser breu, com la resta de companyes i 
companys. Des d’Esquerra Republicana hem presentat esmenes. Com deia la com-
panya, la diputada Casol, és un fet que es remunta a vint anys endarrere.

Durant tots aquests vint anys no és que no hagi passat res, sinó que han passat 
moltes coses. S’ha desenvolupat completament la concessió de vuit mil hectàrees 
del regadiu d’aquella zona. Durant aquests anys, des del 2008, en concret, s’han ha-
bilitat ajudes agroambientals als agricultors de la zona de Balaguer amb l’objectiu 
de compensar, no?, tots els que estan en el marc de la ZEPA a mesura que fan unes 
pràctiques agroambientals que afavoreixen l’hàbitat de les zones estepàries, doncs, 
que..., no?, poder donar aquest suport a les explotacions.

S’han fet estudis també en el marc de la compatibilitat del regadiu amb les zones 
ZEPA fins ara encara no suficientment concloents per poder permetre aquesta com-
patibilitat, però s’han iniciat totes aquestes línies de treball.

I, en aquest sentit, i tenint en compte tot aquest context, per part d’Esquerra Re-
publicana hem presentat unes esmenes. No han estat acceptades al cent per cent. Fi-
nalment, sí que hem fet una transacció en el segon punt, que és la que ens ha llegit 
el secretari.

I, a partir d’aquí, anunciem que el vot serà negatiu o en contra del primer punt de 
la proposta de resolució i afirmatiu i positiu en el que són els punts 2 i 3.

L’objectiu d’aquesta transacció és, d’alguna manera, jo crec que un objectiu com-
partit, que és com podem donar un marc que generi aquesta seguretat i que asseguri 
la viabilitat de les explotacions en aquesta zona i en base a certeses, en base a reali-
tats i sense generar més frustracions de les que ja hi han acumulades per part de tots 
aquests agricultors durant tots aquests anys.
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I el que necessitem, creiem, no?, i ho hem dit abans, és acompanyar sempre el 
regadiu en base a certeses, en base a proposicions que siguin realistes, no fent de-
magògia, sinó poder acompanyar amb la confiança necessària perquè es mantinguin 
les explotacions. I, evidentment, allà on hi ha afectació de zones ZEPA poder, d’una 
banda, seguir amb totes aquestes ajudes ja existents de suport als agricultors i, en la 
mesura que sigui possible, també anar fent aquestos estudis en el temps per veure 
si l’evolució pot arribar a ser positiva, en el sentit que permeti la compatibilitat del 
regadiu amb aus estepàries.

Però, hi insistim, ara com ara, els estudis que tenim fins al present no donen la cer-
tesa com perquè això pugui ser acceptable. I insistir en això, ens ve manat per la pròpia 
Comissió i la Unió Europea.

Per tant, resumint, no veiem que tingui sentit aquest primer punt de la proposta 
de resolució, no encaixa amb la realitat ni tampoc amb la legalitat que tenim ara 
mateix vigent i que ens imposa també, en bona part, la Unió Europea.

En canvi, amb la transacció que hem acordat, i després d’haver-ho debatut, do-
naríem el suport als punts 2 i 3.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada i presidenta. Ara donaríem la paraula, també per cinc 
minuts, al Grup Parlamentari de VOX, lo senyor López.

Antonio Ramón López Gómez

Moltes gràcies. Mi grupo parlamentario, VOX, sí se preocupa por los problemas 
de los agricultores. Es por eso que nuestro voto será favorable a esta propuesta a to-
dos los puntos.

Y lo que sí quería decir, aprovechando que tengo cinco minutos y me sobra mu-
cho tiempo, a mi compañera Sílvia del PSC, que antes de hablar se informe, porque 
sí que he visitado el canal Segarra-Garrigues en varias ocasiones. Si en una cosa no 
me puede enseñar usted es a chafar territorio, se lo aseguro. Lo que tiene que hacer 
es dejarse de cuentos y excusas para justificarse el voto en contra y tener a sus com-
pañeros y socios separatistas contentos.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el grup parlamentari dels comuns, 
no?, perquè ara tocaria... (Veus de fons.) La CUP no hi és, per tant, donaria la parau-
la al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Bé, crec que no és la primera vegada que parlem d’aquesta qües-
tió en aquesta comissió. Crec que és evident que el Govern va assumir un compro-
mís, llavors, el qual el Govern actual no reconeix, i que, a més, va ser un compromís 
que no va ser públic, en el sentit de que no va generar cap acte públic documentat, 
però que d’alguna forma el Govern va baixar al territori a construir un compromís 
amb la comunitat de regants.

Jo crec que, si aquest compromís es considera inassumible, la tasca del Govern 
hauria de ser reconstruir un compromís amb les comunitats de regants que fos públic 
i portar-lo al Parlament. Perquè, fins llavors, el que no es pot assumir en qualsevol 
obra pública, i especialment el que té a veure amb les comunitats de regants, és que 
el Govern pugui fer i desfer per convèncer les comunitats de regants i després es renti 
les mans i no reconegui els compromisos.

Per tant, partint d’aquesta consideració, nosaltres votarem que sí en aquesta mo-
ció i emplacem el Govern a que, si no veu viable complir aquest compromís, sigui 
proactiu i sigui ell qui assumeixi la proactivitat en construir un nou compromís que 
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guanyi la mateixa confiança que va guanyar l’anterior amb les comunitats de regants 
afectades.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, lo 
diputat senyor Matías Alonso, per cinc minuts.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. També breument. Dir, primer de tot, que tal com vam 
veure amb la compareixença dels propietaris dels regants de la ZEPA de Balaguer 
l’octubre de l’any passat, doncs, sí que hi ha una certesa, que és que aquests regants, 
els regants de la ZEPA de Balaguer, han estat perjudicats, potser fins i tot discrimi-
nats, perquè no han rebut els ajuts compromesos pel Govern l’any 2002.

Després de veure la transacció, l’esmena transaccional que ens han presentat, 
tampoc tenim clar que aquesta transacció acabi de millorar la proposta i sigui satis-
factòria per als regants.

Tot i això, en qualsevol cas, doncs, el que farem serà votar a favor del conjunt de 
la proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. El Grup Mixt no hi és i, per tant, donarem la paraula per 
pronunciar-se sobre les esmenes a la diputada i portaveu del Grup Socialistes Units 
per Avançar, la senyora Sílvia Romero.

Sílvia Romero Galera

Gràcies, president. Bé, com ja s’ha anunciat, hem arribat a una transacció. Cre-
iem que aquesta transacció obre la porta als propietaris de la ZEPA secans de Ba-
laguer per estudiar la viabilitat d’un reg de suport per a cereals d’hivern, que sens 
dubte haurà de permetre una millora de la producció agrària amb el màxim respecte 
a l’avifauna de la ZEPA, fet que també ha de consolidar i garantir la viabilitat de les 
seves explotacions.

Agraïm la voluntat d’acord, d’entesa, dels grups d’Esquerra, a la diputada Merit-
xell Serret, i de Junts per Catalunya, a la diputada Cristina Casol.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Entenent, llavors, que ja estan fets los torns, no hi ha 
cap tipus de rèplica i, per tant, podríem fer les votacions. Entenent, llavors, pel que 
he sentit, és que s’hauria de fer votació separada del punt primer i després votacions 
de la transacció del punt segon i del punt tercer.

Per tant, passem a votar lo punt primer.
Vots a favor?
Set vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, bé, queda rebutjada la proposta per 7 vots a favor i 8 en contra. Vots a 

favor del Grup dels Socialistes Units per Avançar, de Ciutadans, d’En Comú Podem 
i de VOX. I vot en contra dels grups que donen suport al Govern, que són Esquerra 
Republicana i Junts per Catalunya.

Sí, ara passem a votar la transacció del punt 2 i el punt 3, tal com deia la pro-
posta.

Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Moltes gràcies. Senyora presidenta, vol...?
(Pausa.)



DSPC-C 283
3 de maig de 2022

Sessió 11 de la CARPA  12

La presidenta

Moltes gràcies, vicepresident. Seguim amb l’ordre del dia, i posat..., com hem dit 
abans, que es posposava el punt número 3.

Propostes de resolució
250-00442/13, 250-00443/13 i 250-00447/13

Anem directes als punts números 4, 5 i 6, que són les propostes de resolució so-
bre les mesures per a adoptar al sector agroalimentari, la proposta de resolució sobre 
la defensa del sector ramader i la proposta de resolució sobre la promoció i la protec-
ció del sector carni, que ha presentat el Grup Parlamentari de VOX. I, per tant, ara 
el seu portaveu, el senyor López Gómez, té minuts per presentar les tres propostes 
de resolucions de manera conjunta, com havia demanat.

Gràcies.

Antonio Ramón López Gómez

Gràcies, presidenta. Bueno, el sector cárnico es uno de los sectores clave en la 
economía catalana, se trata del principal sector agroalimentario de la región y se 
sitúa como cuarto sector industrial. La ocupación laboral del sector cárnico gana-
dero asciende a 34.000 personas, produciendo, aproximadamente, 2,5 millones de 
toneladas de carne al año.

En este sentido, esta actividad económica representa, en términos aproximados, 
el 21,6 por ciento del PIB industrial catalán y un cuatro por ciento del PIB total, 
aportando una cifra de negocio aproximada de 8.400 millones de euros según datos 
de Prodeca.

Esta actividad industrial y ganadera se enfrenta a un conglomerado de amenazas 
de índole política y económica que afectan a las perspectivas de futuro de los tra-
bajadores, empresarios y familias del sector. Entre estos desafíos, cabe destacar el 
consumo público-privado ideologizado, incentivado por las administraciones públi-
cas, nacionales, regionales y locales, la adherencia ineludible a la Agenda 2030 por 
parte de todas las administraciones públicas pertinentes, el empoderamiento de los 
lobbys verdes y su influencia en el proceso legislativo.

Este planteamiento ya ha sido denunciado por parte de varios representantes del 
sector como, por ejemplo, las asociaciones de FECIC, FAC, PORCAT, ASFAC y 
ASSOCAT, que firmaron un manifiesto para solicitar al Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña compromisos firmes con el sector, ya que, en palabras de los represen-
tantes: «Los sectores no subvencionados como los nuestros necesitan estructuras 
que agilicen el funcionamiento y eviten el exceso de burocracia. Y necesitamos un 
soporte claro y explícito ante las campañas de desprestigio contra la ganadería, los 
ganaderos y la producción de carne».

En este contexto, es importante entender el enfoque de nuestra formación polí-
tica en esta temática.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per pronunciar-se sobre aquestes tres propostes de 
resolució té veu el Grup Parlamentari Socialistes, el senyor Cristòfol Gimeno. En-
davant, si us plau, per cinc minuts.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí, gràcies, presidenta. Mirin, de fet, aquestes tres propostes de resolució, doncs, 
que ha presentat el Grup Parlamentari de VOX, home, volen parlar de tres sectors, 
els quals nosaltres, evidentment, doncs, entenem que són importants, cadascun en 
la seva mesura.
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Però entenem que aquesta dinàmica que té VOX, doncs, de fer propostes de reso-
lució, com deia la meva companya avui, portaveu del grup, doncs, a quilos per parlar 
del sector agroalimentari, per parlar del sector ramader, per parlar del sector carni, 
i que en la seva exposició de motius, doncs, les explicacions que es fan i els argu-
ments que s’utilitzen per presentar, doncs, aquestes propostes de resolució són tan, 
des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, justets, doncs, fa inevitable 
que les haguem de votar totes tres en contra.

I, mirin, per exemple, la primera que parla tota l’exposició de motius i al final la 
proposta de resolució parla de «escuchar y apoyar las demandas del sector». Bé, és 
interessant l’aportació.

La següent, «mostrar su apoyo explícito a los ganaderos de Cataluña», a la se-
gona proposta de resolució. O la tercera proposta de resolució, que parla també de 
coses molt similars sense massa contingut des del nostre punt de vista.

I per tant, li volem traslladar al senyor López i a tots els diputats i diputades del 
Grup Parlamentari de VOX que el grup parlamentari que jo represento, el Grup 
Parlamentari del Partit dels Socialistes i Units per Avançar, defensa i defensarà tots 
aquests sectors, però no a base de presentar propostes de resolució d’aquest estil, 
que, des del nostre punt de vista, no aporten res important ni res a tenir en compte.

S’han d’escoltar, s’han de visitar les explotacions, s’han de visitar els territoris 
–vostès diuen que ho fan, nosaltres també ho fem– i fer propostes en positiu. I per 
tant, doncs, per tot això, per aquesta dinàmica que té el Grup Parlamentari de VOX, 
que nosaltres no compartim en absolut, donant, com dic, suport a tots aquests sec-
tors i sabent lo difícil que ho estan passant totes i cadascuna de les persones que 
treballen al camp, agricultors, ramaders i tots els sectors i les persones i indústries, 
doncs, que estan treballant en aquest àmbit i les dificultats que tenen, tot i mani-
festar categòricament el nostre suport a tots ells, votarem en contra d’aquestes tres 
propostes de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
El seu portaveu, el senyor Lucas Silvano Ferro, té per cinc minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. No crec que els esgoti. Ja us comunico anticipadament el vot des-
favorable a les tres propostes de resolució, però sí que volia fer alguna consideració.

La primera, una que m’ha sorprès de l’exposició que ha fet el diputat de VOX, 
que és: per què els conglomerats d’empresaris del sector carni són associacions i 
les plataformes ciutadanes són lobbys? Per què els ecologistes tenen la tipificació 
de lobbys i els sectors empresarials del sector carni no la tenen, quan defensen, evi-
dentment, un interès particular en aquest debat?

La segona consideració és que crec que fa un diagnòstic del sector una mica es-
biaixat. I crec que la pregunta que ens hauríem de fer a Catalunya és: abans de l’es-
clat de la guerra de Ucraïna, que sens dubte ha provocat turbulències en el sector, 
per què, a pesar de ser un sector creixent i amb un impuls exportador molt gran, 
s’han tancat projectes productius a casa nostra, s’han perdut granges i s’han perdut 
llocs de treballs en els darrers deu anys?

I això, al nostre parer, és fruit d’una política de concentració, és fruit de que cada 
cop hi ha menys granges a costa de que cada cop siguin més grans. I això no només 
genera un problema productiu i no només genera un problema territorial, els estudis 
ens diuen que aquells municipis on hi ha macrogranges perden població més ràpida-
ment que aquells municipis on no n’hi ha. Però no només és un problema territorial 
i no només és un problema d’ocupació, i, per tant, l’impuls econòmic del món rural, 
és també un problema de contaminació ambiental. I crec que aquest és el gran debat 
absent en aquesta exposició de motius.
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Quan veiem que gairebé la meitat de fonts d’aigua a Catalunya, que és un recurs 
estratègic i que serà més estratègic en els propers anys a mesura que avanci l’escal-
fament global, estan contaminades per nitrats i no poden ser utilitzades per beure ni 
per abastir certs consums en la nostra societat, crec que les administracions públi-
ques tenen l’obligació de preocupar-se.

I quan veiem les dades –i amb això acabo– de contaminació d’amoníac i de ni-
trats a l’aire, les administracions públiques tenen l’obligació de preocupar-se i de 
garantir el dret a la salut pública.

I a partir d’aquí és on cal conciliar, i és on cal conciliar la necessitat de mantenir 
sectors productius que dinamitzin el món rural però que també aportin valor afegit 
al conjunt de Catalunya amb la garantia de drets. I aquesta és la nostra posició i serà 
la nostra posició.

I quan d’aquí tres setmanes qualsevol militant del meu espai polític, des del mi-
nistre Garzón fins a l’últim militant del territori, faci una entrevista al diari The 
Guardian o al diari que sigui i la torni a fer, podem trobar-nos aquí setanta-cinc 
propostes de resolució parlant del mateix, però no renunciarem a la nostra posició 
perquè entenem que un sector tan estratègic com el sector carni i el sector agrí-
cola al nostre país mereix la seriositat, la mateixa seriositat, que qualsevol sector 
econòmic del nostre país, i, per tant, que mereix el mateix debat que està tenint el 
sector de l’automoció, que està tenint qualsevol sector industrial, el sector químic, 
el petroquímic, qualsevol sector industrial que és punter en el nostre país i que té 
una importància econòmica central en el nostre país i que avui està afrontant de-
bats d’industrialització 4.0, de transició ecològica, de com pensar el seu futur a deu, 
quinze, vint anys. Entenem que el sector agrari i el sector ramader mereixen la ma-
teixa seriositat, la mateixa importància, i, per tant, la mateixa visió estratègica.

I per això votarem en contra de les tres propostes de resolució.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans amb el seu 
portaveu, el senyor Matías Alonso. Endavant, per cinc minuts, per fixar la posició.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Bé, l’impuls de mesures de suport al sector agroali-
mentari ha de ser una prioritat en aquesta comissió i, per extensió, en aquest Par-
lament. Enfortir i millorar la competitivitat del sector agroalimentari ha de ser un 
objectiu estratègic del Govern, jo diria que de qualsevol govern, també del Govern 
d’Espanya, en aquest cas. Per desgràcia, ja hem vist com aquesta visió no és del tot 
compartida de vegades per part dels governs, almenys no sempre, no?

És paradigmàtic –i el senyor Ferro feia esment fa un moment d’aquesta qüestió– 
és paradigmàtic l’atac al sector carni per part d’un ministre incompetent, el ministre 
de Consum del Govern d’Espanya. Incompetent, en aquest cas, per partida doble, 
perquè no és del seu negociat, perquè no és de la seva competència.

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans la voluntat d’enfortir i de millorar 
la competitivitat del sector agroalimentari és ferma i està totalment compromès. 
Estem compromesos totalment amb aconseguir això, que sigui un sector més fort i 
més competitiu, no?

Tot i això, doncs aquest compromís no vol dir que li fem l’onada a les propostes 
del grup proposant, d’aquestes tres propostes de resolució, i per tant ja anuncio que 
no donarem suport a la totalitat de la proposta. I, per tant, demanaré votació sepa-
rada pel que fa a la proposta de resolució número 4, del punt primer; pel que fa a la 
proposta de resolució número 5, del punt segon, i pel que fa a la proposta de resolu-
ció número 6, els punts 1 i 4, d’una banda, i 2, d’una altra.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i donarem la paraula a la diputada Anna Feliu per cinc minuts. Endavant, 
diputada.

Anna Feliu Moragues

Molt bé, gràcies, presidenta. Diputat, de fet, no sé ben bé per què presenta aques-
tes propostes de resolució aquí perquè si de fet el que els fastigueja són les paraules 
del ministre de Consum espanyol, vull dir que, segurament, ja tenen al Congrés dels 
Diputats un plató per dir-los-hi directament i, per tant, no caldria que ens ho tras-
lladés aquí.

En qualsevol cas, si el que vol és que ens manifestem en suport explícit als ra-
maders, doncs sí, i tant, estem aquí per donar suport explícit i rotund, el suport a la 
seva feina, al seu producte. Un reconeixement al seu bon fer, a la seva bona gestió 
del benestar animal, a la rigorositat dels controls en seguretat alimentària, de traça-
bilitat i de qualitat.

Estem orgullosos del sistema ramader català que, a la vegada, és un pilar fona-
mental de la nostra economia, del món rural i essencial també en termes de sobira-
nia alimentària.

D’altra banda, diputat, anar en contra dels objectius que marca l’Agenda 2030, 
aprovada el 2015 per les Nacions Unides, em sembla una greu irresponsabilitat i in-
solidaritat amb el futur del món en el que vivim.

Qualsevol persona amb uns mínims de coneixements de l’estat del planeta no pot 
fer altre que donar suport a la implementació de l’Agenda 2030. Renunciar-hi vol 
dir anar a carregar-nos el món en el que vivim. No podem parlar de l’Agenda 2030 
com si això volgués dir anar en contra del sector primari. Totalment és el contrari. 
Vol dir adaptar-nos a les necessitats actuals per assolir l’objectiu de sostenibilitat 
productiva, econòmica, mediambiental i social que la ramaderia catalana requereix.

Evolucionar per millorar no ens ha de fer por, no podem quedar-nos en models 
caducs que no aporten cap mena de valor afegit.

Com li deia, estem orgullosos del sector ramader i carni de Catalunya, el princi-
pal sector agroalimentari a casa nostra, amb un volum de negoci de més de 7.028 mi-
lions d’euros. I aquí també som capdavanters en la producció porcina, bovina i d’aus, 
que es consumeix tant al mercat interior com a l’exterior. De fet, més del cinquan-
ta-sis per cent de la carn que produïm es comercialitza en mercats exteriors, amb un 
increment del cent catorze per cent en els darrers cinc anys.

Tenir com a valor l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030 ens dona valor i 
competitivitat també a nivell econòmic perquè el consumidor valora el producte de 
qualitat que respecta el benestar animal i el medi ambient.

Per tant, posin-se al dia, actualitzin continguts i descobreixin el món en el que 
vivim. Defensar la ramaderia i el sector carni és defensar aquests valors i aquestes 
actituds.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, per boca del diputat Antoni Flores. Té temps per cinc minuts, diputat. Gràcies.

Antoni Flores i Ardiaca

Gràcies, presidenta. Primer, fer constar que el nostre Grup, Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i, actualment, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural sempre hem estat al costat i donant suport als sectors ramader i 
agroalimentari, conscients, entre d’altres, de la importància que té en el conjunt de 
l’economia catalana i en la gestió del territori, així com la contribució social enfront 
d’amenaces com el despoblament en zones rurals.
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El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també sempre 
ha donat suport als productes ramaders produïts a Catalunya i ha fomentat la venda 
de proximitat.

Com ja ha dit la meva companya, el respecte i total suport a l’Agenda 2030, apro-
vada a les Nacions Unides el 2015, que inclou els disset objectius de desenvolupa-
ment sostenible; si no, com també ja s’ha dit, seria..., o sigui, anar-hi en contra seria 
una irresponsabilitat i una insolidaritat, atès que les mesures que contemplen estan 
pensades per a una millora del benestar de la població a nivell mundial i per a la 
preservació dels valors mediambientals.

També vull deixar constància que des del Govern de la Generalitat no s’ha portat 
cap campanya de publicitat institucional de deslegitimació i desprestigi del sector, 
sinó tot el contrari.

Per tot això, i per moltes altres coses, és clar que la nostra política agrària –i, en 
general, totes– és molt diferent de la manera que tenen d’entendre el Grup de VOX 
i votarem, com no pot ser d’una altra manera, en contra de totes les propostes pre-
sentades.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara sí que hem acabat tots els torns. Podríem passar ja a 
votació de les diferents propostes de resolució. Ha demanat vot separat el diputat de 
Ciutadans. Per tant, començaríem per la proposta de resolució número 4, sobre les 
mesures per a adoptar en el sector agroalimentari. Faríem primer votació del punt 
número 1.

Vots a favor?
Un vot a favor del Grup Parlamentari de VOX.
Abstencions?
Una abstenció, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Tretze vots en contra dels grups parlamentaris PSC, Esquerra Republicana, Junts 

per Catalunya i comuns.
Anem ara a votar el punt número 2 de la proposta de resolució número 4.
Vots a favor?
Dos vots a favor dels grups parlamentaris VOX i Ciutadans.
Abstencions?
Cap.
Vots en contra?
Tretze vots en contra de la resta de grups parlamentaris, PSC, Esquerra Republi-

cana, Junts per Catalunya i comuns.
(Veus de fons.) En té tres? Espereu, eh?, és que havia mirat i són... Ai, perdó. 

Doncs no ho he mirat bé. Ah sí, m’havia quedat aquí.
Doncs entenc que votàvem segon i tercer? O, si cal, fem una altra votació. (Veus 

de fons.) No canviarà el sentit del vot, eh?
Doncs perdoneu, esmeno. Eren els punts 2 i 3, no ho havia mirat prou bé.
Per tant, la proposta de resolució queda rebutjada.
I passem a la votació de la següent proposta de resolució, la número 5, sobre la 

defensa del sector ramader. En aquesta també hi han vots separats. El punt 2 vota-
ríem primer.

Vots a favor?
Un vot a favor del Grup Parlamentari VOX.
Abstencions?
Cap abstenció en aquest punt.
Vots en contra?
Catorze vots en contra dels grups parlamentaris PSC, Esquerra, Junts per Cata-

lunya, Ciutadans i comuns.
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Ara votarien els altres dos punts d’aquesta proposta de resolució, el primer i el 
tercer. Vots a favor?

Dos vots a favor de VOX i Ciutadans.
Abstencions?
Cap.
Vots en contra?
Tretze vots en contra de la resta de grups parlamentaris, del PSC, Esquerra Re-

publicana, Junts per Catalunya i comuns.
Ara passaríem a votació de la proposta de resolució número 6, sobre la promo-

ció i la protecció del sector carni. També faríem votació separada dels punts, per 
començar, 1 i 4.

Vots a favor?
Del Grup Parlamentari VOX, un vot a favor.
Abstencions?
Una abstenció del Grup Parlamentari Ciutadans.
Vots en contra?
Tretze vots en contra dels grups parlamentaris del PSC, Esquerra Republicana, 

Junts per Catalunya i comuns.
Ara passaríem a votar... Votació separada també del punt número 2.
Vots a favor?
(Veus de fons.)
Vots a favor?
(La presidenta riu. Rialles.) (Veus de fons.)
Un vot a favor del portaveu del Grup Parlamentari VOX.
Abstencions?
Cap abstenció.
Vots en contra?
Catorze vots en contra dels grups parlamentaris PSC, Esquerra Republicana, co-

muns i Ciutadans.
I ara passaríem a la votació de la resta de punts, que són el 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
Vots a favor dels punts?
Dos vots a favor de grups parlamentaris VOX i Ciutadans.
Abstencions?
Cap abstenció.
I vots en contra?
Tretze vots en contra dels grups parlamentaris del PSC, Esquerra Republicana, 

Junts per Catalunya i comuns.
I vists els resultats de les votacions, queden desestimades també les propostes 

de resolució 5 i 6.

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental 
de la Terra Alta

250-00492/13

Passem ara a l’últim punt de l’ordre del dia, la proposta de resolució sobre la 
sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta, presentada pel Grup Parla-
mentari de Socialistes i Units per a Avançar. Entenc que el vicepresident, Joaquim 
Paladella, farà la defensa de la proposta de resolució. Té cinc minuts, diputat. Enda-
vant, vicepresident.

Joaquim Paladella Curto

Moltes gràcies, presidenta. Esta proposta de resolució és molt important per a la 
comarca de la Terra Alta. La comarca de la Terra Alta és un exemple clar del que 
passa al món rural. El món rural té molts problemes, molts problemes, senzillament, 
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perquè, bé, doncs, vivim falta d’infraestructures, falta d’oportunitats de vida. Això 
comporta un despoblament.

I, senzillament, hi ha inversions que són absolutament vitals, no? Les inversions 
absolutament vitals i que s’han demostrat al llarg del temps són los regadius. Lo re-
gadiu a la zona oriental de la Terra Alta va marcar un abans i un després, i una co-
marca que segueix perdent població, però que, en part, s’ha vist frenada i ha donat 
oportunitats de vida a joves pagesos i a una agricultura que a partir de llavors va 
canviar la seva dinàmica i la seva manera de fer.

I a partir d’aquí, doncs, bé, la llàstima de tot això és que mos trobem que lo reg de 
la zona oriental de la Terra Alta està regant actualment vuit mil hectàrees, quan té un 
potencial de regadiu de dotze mil hectàrees. S’ha estat tramitant i treballant al llarg 
de les cinc fases que hi han fetes, durant més de trenta anys, un temps massa llarg per 
a les necessitats de la comarca de la Terra Alta, i, lògicament, per a les necessitats i 
per a l’oportunitat de vida a la comarca de la Terra Alta.

Ara faltaria fer la darrera i sisena fase, que ja ficarien reg, com he dit, abans les 
dotze mil hectàrees. És una bassa nova, la quarta bassa del reg, que són regs de su-
port i regs de..., en acabat, per gravetat de les basses d’impulsió.

I a partir d’aquí, doncs, bé, és absolutament vital i absolutament necessari de que 
tiri endavant i que es faci en el menys temps possible. Per tant, una anualitat, un any 
que pugui entrar al pressupost és molt important perquè, senzillament, les oportu-
nitats no s’esperen. I, per tant, quan passi lo temps, doncs, lo temps és absolutament 
vital per al món rural i, en este sentit, per a la Terra Alta.

I, per tant, hem portat i hem mantingut esta proposta de resolució que vam entrar 
també a la moció, que es va debatre al ple i es va aprovar, d’instar el Govern a portar 
a terme el reg de la zona oriental de la Terra Alta.

I, per tant, nosaltres demanaríem que pogués sortir amb el major consens pos-
sible, entenent de que és una infraestructura vital per a la comarca, i creiem que la 
comarca mereix una oportunitat, i esta oportunitat, avui per avui, solament es pot 
produir en lo reg de la zona oriental. I, per tant, demanaríem lo màxim consens pos-
sible i que surti a la comissió lo màxim recolzament i que faci possible que el 2023 
se pugui efectuar, pugui entrar als pressupostos i pugui començar este reg, que és 
absolutament necessari i imprescindible.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara per posicionar-se sobre aquesta proposta de resolució té 
la paraula el Grup Parlamentari VOX, el seu portaveu el senyor Antonio Ramón 
López. Endavant, per cinc minuts.

Antonio Ramón López Gómez

Gràcies, presidenta.

La presidenta

(Veus de fons.) Perdoneu. Cert. Primer, els esmenants. Disculpeu. Hi ha dies que 
no estic inspirada. (Rialles.)

Teniu per posicionar-vos sobre les esmenes que han presentat els grups d’Esquer-
ra Republicana i Junts per Catalunya. Té la paraula el Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya, la Jeannine, la diputada Jeannine Abella. Endavant, diputada, per cinc 
minuts.

Jeannine Abella i Chica

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bona tarda. Primer de tot, agrair al 
diputat Paladella i a la diputada Viñas la transacció pactada in extremis que farà 
possible aquest vot favorable.

Com ja ha dit el company, tal com es va aprovar fa dos plenaris en la moció so-
bre les Terres de l’Ebre, Junts per Catalunya considera indispensable dur a terme la 
sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta, amb un horitzó, però, que 
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sigui realista i assumible. Per tant, hem acordat que, en tot cas, dotarem pressupos-
tàriament el projecte perquè es pugui executar el 2023. I sí que hem condicionat 
aquesta redacció per un termini de quatre mesos des del moment en què hi hagi les 
adhesions suficients per part dels regants, que em consta que ja s’hi està treballant i 
que hi ha nombroses adhesions.

Per tant, sí a la necessària sisena fase del reg i sí a donar suport a que en el termi-
ni més breu possible es puguin presentar les adhesions dels agricultors i agricultores 
necessàries perquè ben aviat es pugui començar a redactar aquest projecte i que es 
comenci a executar i sigui una realitat durant el 2023.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara té la paraula per fer el posicionament com a esmenant, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, la diputada Maria Jesús Viña. En-
davant, diputada.

Maria Jesús Viña i Ariño

Gràcies, presidenta. Diputat, coincidim en la diagnosi que fa de la situació que 
viu la Terra Alta. Tots dos ho coneixem molt bé. Vostè hi viu, jo hi vaig nàixer, visc 
a trenta quilòmetres, hi vaig sovint, hi tinc la meva família que hi viu. Per tant, co-
neixem molt bé quina és esta situació.

L’afirmació que fa sobre la importància i els beneficis que ha comportat el rega-
diu a la comarca és certa, no la discutix ningú ni la pot discutir ningú perquè és així.

La necessitat de continuar desplegant estos regadius també coincidim que és fo-
namental per al desenvolupament de la comarca. No només això, coincidirà amb mi 
que també cal invertir en l’adequació i en la modernització del regadiu existent. És 
per això també que el departament està fent una inversió molt important per poder 
fer possibles l’adequació i modernització destinant una quantitat important a imple-
mentar fins al 2024. Estem parlant d’una inversió aprovada de més 2.700.000 euros, 
subvencionada al cinquanta per cent, és a dir, amb un import de subvenció de més 
d’1.300.000 euros.

Ja veu que en la seua proposta estem totalment d’acord, però penso que cal expli-
car-li per què li hem presentat les esmenes que li hem presentat als dos punts i que 
després hem aconseguit transaccionar.

Mos demanava redactar al llarg del 2022 lo projecte executiu de la sisena fase 
del reg de la zona oriental. A l’esmena que li proposàvem li dèiem: «Portar a terme 
la promoció del regadiu de l’àrea denominada des de la bassa quatre de la sisena 
fase de reg de la zona oriental a la Terra Alta». Per què esta esmena? Perquè el De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural porti a terme la redacció 
dels projectes i posterior execució de les obres d’acord amb lo grau d’adhesió dels 
regants.

En este sentit, prèviament a la redacció dels projectes, és necessari que la comu-
nitat de regants en qüestió presente la sol·licitud de la redacció dels projectes acom-
panyada dels compromisos dels regants que estan disposats a adherir-se el regadiu. 
Així, els projectes de regadiu no es porten a terme si no hi ha una adhesió significa-
tiva. D’esta manera, s’aconsegueix una optimització de recursos públics ja que no-
més es redacten els projectes per a aquelles zones on hi ha un compromís per part 
dels regants per poder posar el regadiu a les seves parcel·les i, per tant, los projectes 
dimensionen de forma més acurada les necessitats a cobrir. Sap que avui, encara que 
s’hi està treballant, lo grau d’adhesió és baix.

Quant a la segona esmena, li demanàvem dotar pressupostàriament este projecte 
per portar a terme la seua redacció en el moment en què se disposés del compromís 
significatiu per part dels regants.

Tenint en compte que hem pogut arribar a una transacció que condiciona, com ja 
ha dit la companya, la redacció del projecte al nombre d’adhesions, votarem a favor 
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de la seua proposta, però vull deixar molt clar també el nostre posicionament vers el 
reg a la Terra Alta. Des d’Esquerra Republicana apostem pel regadiu a la Terra Alta 
de manera inequívoca, pel regadiu i per la modernització de l’existent.

Ja li hem esmentat també els recursos que hi destina el departament perquè puga 
dur-se a terme aquesta actualització. I, evidentment, apostem per la seua ampliació.

Com saben molt bé, també la comunitat de regants amb la que s’està treballant 
per part del departament colze a colze per poder aconseguir estes hectàrees que fa-
cin viable per a tots implementar la sisena fase del reg de la zona oriental a la Terra 
Alta.

Per tant, com tenim esta voluntat i, a més, ho volem fer i ho farem, perquè Esquer-
ra Republicana fem que les coses passen, no només votarem a favor de la proposta, 
sinó que treballarem perquè este projecte sigui una realitat en lo mínim temps pos-
sible.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara sí, ara tenen el torn els altres grups parlamentaris. Per 
tant, ara és el Grup Parlamentari VOX, amb el seu diputat el senyor Antonio Ramón 
López, que té cinc minuts per fer el posicionament.

Antonio Ramón López Gómez

Gràcies, presidenta. Jo volia només dir el nostre vot favorable. Lo que sí que me 
gustaría es que se aclararan porque en la última comisión Esquerra Republicana, un 
compañero, decía que los de VOX venimos a las comisiones a pasearnos. Después 
están los de Junts, que dicen que en alguna propuesta nuestra –lo han dicho varias 
veces– votarían que sí, pero como están redactadas en español y las presenta VOX, 
que no. Ahora están los del PSC, que llevan toda la tarde diciendo que presentamos 
muchas PRs. Pues yo le voy a aclarar. Mire, en las últimas seis comisiones de esta 
consejería se han debatido catorce propuestas de mi grupo parlamentario, de VOX, 
siendo mi grupo el que más propuestas ha presentado. ¿Sabes cuántas han presenta-
do el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? Cero. Después de estos núme-
ros, valoren ustedes mismos quién viene pasearse a las comisiones.

Y después otra cosa, ya para todos. Miren, si una cosa tenemos clara los diputa-
dos de mi grupo parlamentario es el amor y la defensa de nuestra patria, la educa-
ción, el respeto y que estamos aquí para trabajar duro por todos los catalanes. Así 
que lecciones a nosotros de trabajo, educación y respeto, ninguna.

Muchas gracias.

La presidenta

Endavant ara també amb el següent grup parlamentari, que és el Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem... (Veus de fons.) No, perdoneu, que ha marxat, que ho ha 
hagut de deixar. El Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Matías Alonso, té la 
paraula per cinc minuts, endavant.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Bé, com deia fa uns moments el proposant de la mo-
ció, doncs, efectivament, la Terra Alta perd població. Aquesta és una realitat. I, a 
més, doncs, com a conseqüència, cada cop té menys població i, a més a més, més 
envellida, no? I això potser és el moment de començar a capgirar-ho. Cal capgirar 
aquesta tendència i fer créixer la població garantint les condicions per a l’arrelament 
dels joves i fer créixer també l’interès d’altres persones per aquesta comarca. Jo crec 
que dins de la comarca hi han molts sectors principals que ho tenen força clar, no?

I, en aquest sentit, hem de reconèixer que el sector agrícola és el principal motor 
de la comarca, amb una millora també substancial per part del sector vitivinícola, 
que ha aconseguit, per exemple, que la denominació d’origen Terra Alta, doncs, si-
gui apreciada i reconeguda al sector, no?
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Per aconseguir-ho potser és el regadiu, la millor eina, la millor garantia, no no-
més per mantenir els sectors, sinó per enfortir-los i per millorar la seva competiti-
vitat.

Per tant, aquesta proposta, que ve a això, a donar més garanties de tenir un rega-
diu eficient i eficaç, doncs, és o pot ser una bona eina per capgirar aquesta situació 
que es pateix des de fa massa temps a la Terra Alta.

Per tant, anunciar el nostre vot favorable, encara que no tenim clar doncs quina... 
Veiem que hi ha una esmena transaccional, però no tenim clar si s’accepta l’esme-
na del punt 2, però, en tot cas, amb la redacció que sigui també hi donarem suport.

La presidenta

Gràcies, diputat. Abans de la votació, farem lectura del punt transaccionat, si els 
sembla bé.

I ara té la paraula... Ja està, no? Ja està. (Veus de fons.) Per pronunciar-se sobre 
les esmenes el Grup Parlamentari Socialistes, el senyor Joaquim Paladella. Enda-
vant.

Joaquim Paladella Curto

Moltes gràcies, presidenta. Bé, hem fet una transacció sobre un punt. L’altre 
punt, entenc que la transacció arriba..., que es votaria a favor lo text de la moció. Per 
tant, es mantindria el text del segon punt i es transacciona lo primer punt.

I, a veure, vull expressar l’agraïment i la satisfacció perquè puga sortir amb el 
màxim consens possible d’esta comissió un acord importantíssim, com he dit abans, 
per a la Terra Alta, per al conjunt de tota la Terra Alta.

Però ja que hem entrat en voler explicar, i jo no soc partidari, com ja ho sabeu, 
quan hi ha acords i hi ha transaccions en entrar massa «en combat», entre cometes, 
eh?, però ja que ho han explicat, crec que és absolutament necessari que ho faci en 
este sentit, no?

Crec que lo reg de la zona oriental de la Terra Alta ha durat massa anys. Estos 
anys hem anat perdent, com ha dit lo diputat Matías Alonso, hem anat perdent cada 
vegada un llençol. No podem esperar més en que això sigui una realitat. Cinc fases, 
sis amb esta, són massa, són massa fases. Hi ha massa gent que està esperant lo reg 
i alguns s’han quedat pel camí.

Per tant, i és evidentíssim que jo m’he resistit molt i molt a arribar a un acord 
que pogués retardar el que fos una execució d’un reg que és absolutament necessari.

Mireu, a la comarca de la Terra Alta, com he dit abans també, perdem població, 
però no tenim infraestructures d’elèctriques que mos permetin vindre empreses, a 
pesar que déu n’hi do los molins que tenim en este sentit, no?, eh?

No tenim xarxa de carreteres, no tenim ni autopistes ni autovies, són carrete-
res algunes molt en precari. No hi ha hagut cap tipus d’inversió. De deu anys, la 
inversió ha caigut, mirant enguany, un noranta-quatre per cent. La inversió total 
és d’1.900.000 euros. Ja toca fer el reg. Toca acabar el reg, toca acabar invertint, ja 
toca, no?, ja toca.

I, per tant, bé, diu que Esquerra Republicana ho fa i que fa les coses. Potser les 
facin massa tard. I jo crec que si mos esperem molt, ja no caldrà que es facin.

I, per tant, una altra pregunta i una altra reflexió final, no? Mos hem d’esperar a 
la promoció, així ho hem acordat i així ho hem transaccionat. Lo que passa que..., 
voleu dir que en comarques com la Terra Alta hauríem d’esperar a fer una promo-
ció, a que la gent s’apunti? Voleu dir que la gent està en condicions... Que aquí es fa, 
es farà i no n’hi haurà cap de problema per això –no n’hi haurà cap, de problema. 
Però voleu dir que quan entrem en esta dinàmica d’empobriment de la gent, de falta 
de visió de futur, de baixes oportunitats, no hi ha d’haver un cop damunt la taula de 
l’Administració per tal de fer una inversió que és absolutament necessària, que pot 
revertir esta situació? Voleu dir que hem d’esperar tot això?
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És una reflexió a tipus general, però que crec que ve..., i és molt adient, i en la 
transacció i en el que hem estat discutint abans.

Per tant, molt agraït a que poguéssim aprovar la proposta de resolució per una-
nimitat, que ve..., en conseqüència i coherentment al que vam aprovar ja en el Ple 
del Parlament. Jo crec que estem fent una cosa que és absolutament justa i és bo que 
ho féssim entre tots, inclosos tots los grups parlamentaris d’esta comissió i d’este 
Parlament.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat, vicepresident. Ara la secretària, abans de fer les vota-
cions, llegirà el punt transaccionat, que entenc que és el punt 1. Endavant.

La secretària

«Presentar el projecte executiu de la sisena fase del reg de la zona oriental de la 
Terra Alta en el termini màxim de quatre mesos des de que es disposi de les adhe-
sions necessàries.»

La presidenta

Molt bé. Doncs, si els sembla, ho votem conjuntament. Per tant, aniríem ara a 
fer els vots.

Vots a favor?
Entenc que ho aprovem per unanimitat de tots els grups presents a la sala, que 

són PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i VOX.
Doncs si no hi ha més temes en l’ordre del dia ni hi ha cap consideració per cap 

grup parlamentari, donem per acabada la comissió d’avui.
Moltes gràcies a totes i a tots i molt bona tarda.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i catorze minuts.
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