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Sessió 3 de la CARPA

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

a les tres de la tarda i quatre minuts. Presideix Marc Solsona i Aixalà, acompanyada de la 

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

Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

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

cisco Javier Domínguez Serrano, Ignacio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco 

i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Ga-

llardo Barceló, Montserrat Macià i Gou i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto, Bernat Solé i Barril i Francesc 

Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem i Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la neteja de la vegetació i el sotabosc de les Gavarres, 

els Àngels i el Montnegre (tram. 250-00272/12). Grup Parlamentari de Ciutadans Debat 

i votació (text presentat: BOPC 118, 93)

2. Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament dels treballa-

dors temporers de Lleida (tram. 250-00296/12). Grup Parlamentari de Ciutadans Debat 

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

130, 46; esmenes: BOPC 157, 16)

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catala-

nes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació perquè informi sobre la situació i els problemes de la ramaderia de muntanya i la 

fauna salvatge (tram. 356-00123/12). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 

Agroalimentàries davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 

informi sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de preus del sector de la fruita 

dolça (tram. 356-00137/12). Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·lus-

cos del Delta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

perquè informi sobre els projectes i els problemes del sector (tram. 356-00138/12). Òscar 

Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

6. 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 els 

Alfacs, i sobre la crisi del peix blau (tram. 356-00139/12). Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

7. Sol·licitud de compareixença de Marc Riera i Minguet, director de la Fundació del 

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

senti l’informe de l’Observatori del Món Rural corresponent al 2017 (tram. 356-00210/12). 

Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Irene Fornós Curto, 

del Grup Parlamentari Republicà, Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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El president

Bé, doncs, bona tarda a tothom. Iniciem aquesta sessió de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb data 30 d’octubre, a les quinze hores.

Algun dels grups vol comunicar algun tipus de substitució?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, Marina Bravo, que la substituirà la Blanca Navarro, que ha de venir ara.

El president

Molt bé. (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Digui’m...

Maria Sirvent Escrig

Sí, Maria Sirvent, en substitució de Natàlia Sànchez.

El president

Alguna més? (Pausa.) No? (Pausa.) Donaríem inici, doncs, a aquesta comissió, 
amb el següent ordre del dia.

Proposta de resolució sobre la neteja de la vegetació i el sotabosc 
de les Gavarres, els Àngels i el Montnegre

250-00272/12

El primer punt és: Proposta de resolució sobre la neteja de la vegetació i el sota-
bosc de les Gavarres, els Àngels i el Montnegre, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i té la paraula, per un temps d’uns cinc minuts, el senyor Jean Castel. 
Endavant...

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. És una proposta de resolució que ja havíem presentat 
la legislatura passada i que encara mantenim. Tot aquell sotabosc que ens va deixar 
els temporals de 2004-2005, a la zona de les Gavarres, els Àngels, el Montnegre, 
a la província de Girona, i que hi sumaven, també, tanmateix, el que va passar el 7 
de gener del passat..., on una tamborinada que va arribar fins als límits amb França, 
va arrasar, tant zona pública com privada, tant com va trobar.

Un dels exemples en zones privades podria ser tot el pas des de l’Empordà cap 
a França; i en zones públiques, com són boscos que no són d’àmbit privat, sinó zona 
pública, on vèiem agents de l’ADF, agents forestals, que netejaven per poder tenir 
accessibilitat dintre del bosc. Però, evidentment, no arribaven a poder fer la neteja 
completament i deixaven moltes de branques, molts d’arbres..., però cal recordar, no 
és només el que visualitzem, en els passos que utilitzen bombers, també, quan hi 
ha un ensurt en el bosc, sinó tota la resta que no hi ha un pas, no hi ha un camí, no 
hi ha un vial.

Entenem que és de rebut, i això es converteix en un misto, un misto quan pas-
sen molts anys, la sequera provoca que tenim un misto latent i, el que pretenem és 
que, quan arriba l’època estival, tinguem la seguretat que els boscos estan mínima-
ment..., amb la seguretat oportuna que ens aboca quan tenim un bon manteniment 
i una bona neteja. 

Un altre dels àmbits que nosaltres demanàvem, no només l’exercici de les com-
petències en gestió forestal, sinó també quan parlàvem de com i de quina manera 
havíem de tractar aquesta gestió.

Volia fer una prèvia, president, que me l’he deixat a l’inici..., veuran que diu: 
«Territori i Sostenibilitat.» No sabem el perquè, quan es va tramitar aquesta propos-
ta de resolució, es va introduir. Voldria fer un petit canvi, entenent que anava a Agri-
cultura, no? Vull dir..., entenem que va ser dintre del tràmit inicial, i canviaríem, de 
la proposta de resolució, el punt 1, el punt 2 i el punt 3, «Territori i Sostenibilitat», 
per «Agricultura».
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I, per últim, quan parlem de la gestió forestal, l’àmbit de la biomassa, entenem 
que això no ha d’anar en detriment mai del que és l’àmbit de la fusta, considerada 
per generar, també, economia; però volem centrar-nos molt en l’àmbit de la bio-
massa, i més, a comarques gironines. Mirin, un exemple és a la ciutat de Girona, 
per exemple, on vàrem fer un gran esforç, des de l’àmbit municipal, anys enrere, on 
tenim totes les calderes, dintre dels col·legis, amb biomassa.

Poder hauríem d’anar a un camí, també, d’una millora dintre de la gestió de la 
biomassa. Altres països han aconseguit fer punts de localització de biomassa amb 
aquelles sitges que són oberts a quatre vents i permeten assecar la biomassa d’una 
manera correcta. I també on poden anar els elements públics, com són els col·legis o 
altres que utilitzin calderes, a buscar la biomassa, eliminant també un cost, cada dia, 
que avui assumim i paguem. Vull dir, una gestió millor de la biomassa ens aporta-
ria, poder, també, un millor tractament, i una economia en la despesa continuada.

Moltes gràcies.

El president

Senyor diputat.., bé, amb aquesta..., entendríem que és una esmena tècnica, la que 
propose el proposant de la proposta de resolució. Si no hi ha cap dubte es pot incorpo-
rar, rectificar l’esmena tècnica que ha dit el senyor Castel. I la incorporaríem, doncs, 
de tràmit normal i corrent, d’acord? (Pausa.) Hi estem d’acord? (Pausa.) D’acord.

Bé doncs, com que no hi ha esmenes, procediríem a les intervencions dels di-
ferents grups parlamentaris. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, el senyor Rafael Bruguera. Endavant...

Rafel Bruguera Batalla

Sí, gràcies president. Bona tarda, diputades i diputats. Efectivament, jo volia 
començar per fer aquesta apreciació, que ja ha fet el senyor Castel, respecte al de-
partament correcte, que seria Agricultura, Ramaderia i Pesca, i no el de Territori i 
Sostenibilitat; i una segona, també, aquesta menor, i és que si no estem molt i molt 
equivocats, de fet, els Àngels, la muntanya dels Àngels forma part del massís de les 
Gavarres. La prova és que els tres municipis: tant Juià, com Quart i Sant Martí Vell, 
que són els tres municipis en els quals hi ha els Àngels, formen part del Consorci de 
les Gavarres, que està format per dinou ajuntaments, els consells comarcals del Baix 
Empordà i el Gironès, la Diputació i la Generalitat.

Dit això, és veritat que l’expansió de la massa forestal els darrers anys a Cata-
lunya és molt important, deguda fonamentalment, des del nostre punt de vista, a 
una manca de gestió i per tant, el risc d’incendis..., estem parlant, en el cas de les 
Gavarres, d’un massís molt humanitzat, eh?, està molt proper a nuclis urbans. Però 
no només això, sinó que s’acosta molt a la zona costanera, i per tant, a municipis 
turístics, toca Calonge, Castell i Platja d’Aro, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina 
d’Aro, etcètera.

Per tant, des del punt de vista de la prevenció, des del punt de vista de la neteja 
del sotabosc, del control del sotabosc, de la neteja, de la prevenció, de la vigilància, 
etcètera, és un massís especialment problemàtic i conflictiu, per aquestes caracterís-
tiques. Per tant, ens sembla correcta la proposta de resolució que presenta Ciutadans 
i per tant, la votarem a favor.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. Seguint el torn d’intervencions, ara té la paraula 
la diputada Yolanda López, en nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Po-
dem.

Yolanda López Fernández

Hola, bona tarda. Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d’aquesta PR. 
Entendemos que se seguirá respetando la planificación que hay estipulada para que 
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la gestión de la masa forestal sea mediombientalmente sostenible. Y bueno, además 
de los requisitos y el papel que tienen los consorcios en la gestión de los sotobosques 
como en el caso, pues, que estamos diciendo, de les Gavarres.

Poco más: que la votaremos a favor.

El president

Gràcies, diputada. I ara, tindria el torn, per la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, la diputada senyora Maria Sirvent. Endavant...

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. No farem ús de la paraula en aquest punt.

El president

Moltes gràcies. Tocaria també al Grup de la candidatura del Partit Popular de 
Catalunya, que no hi és i per tant, passaríem, doncs, la paraula al Grup Republicà, 
al diputat senyor Viaplana. Endavant...

Francesc Viaplana Manresa

Sí, moltes gràcies, president. Bé, entenc que s’han afegit aquestes esmenes..., la 
mateixa PR que havia presentat Ciutadans, però clar, la PR que ens ha arribat als 
grups instave a un departament que no era el que tenia competència, també ara diu 
que no va en detriment de la fusta de serra, però a tota la PR només parle de bio-
massa, no parleu de fusta de serra o fusta per a pals. I és un error fer un aprofitament 
forestal, el que sigui, i no aprofitar la fusta en les classificacions que toquen.

I si pot sortir un camió de palets, si pot sortir un camió de pal és una bogeria 
dedicar-ho a biomassa. I després, o sigui..., instem el departament a actuar en una 
zona on la majoria de les finques són de titularitat privada. Tota l’afectació d’aquest 
tornado només afecta una petita finca de la Diputació, una petita finca de l’Incasòl i 
petites parts dels ajuntaments. Però tots ells es poden acollir a ajudes que treu el de-
partament. Si no ho han fet, tampoc se li pot penjar al departament tota la responsa-
bilitat, que sí que hi ha destinat, aproximadament, un milió d’euros a través de sub-
vencions, que és com ho pot fer, per a les finques privades, a través del centre de la 
propietat forestal, o amb actuacions pròpies que també ha realitzat el departament.

Per tant, nosaltres, aquesta..., tal com se’ns ha fet arribar aquesta PR no hi po-
dem donar suport de cap manera. I ara, si s’ha canviat i enlloc de..., perquè, a part..., 
parlem, o sigui, parlem ja de, primer el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
a l’exposició de motius; després, quan parlem dels punts, també parla un moment 
de la conselleria de Medi Ambient. Nosaltres creiem que la voluntat de la PR potser 
està darrere d’impulsar la gestió forestal, que aquí podem estar d’acord..., i de com 
actuar-hi.

Hi ha debats que s’han d’afrontar, en la gestió forestal, però la PR en sí, tècnica-
ment no s’aguante per enlloc. I per tant, el nostre vot no pot sinó contrari.

El president

Gràcies, diputat. Ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la parau-
la el diputat Roqué, endavant.

Ferran Roquer Padrosa

Moltes gràcies, president. Efectivament, els boscos de Catalunya, en general, i 
els de Girona, en particular, estan tots molt plens de sotabosc, no es fa gestió dels 
boscos i és molt difícil obtenir rendiment dels boscos, de tal manera que els propie-
taris tendeixen a deixar-los abandonats. 

Bé, més enllà de les consideracions tècniques, que el mateix diputat Castel ha 
reparat, en tant que és una competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, dir que ni a les Gavarres, ni als Àngels, ni al Montnegre hi ha cap bosc de 
titularitat pública, més enllà d’alguna part residual de la mateixa Diputació; que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca té..., fa la gestió forestal d’aquestes 
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zones a través dels perímetres de protecció prioritària de les Gavarres. Que, des 
del 2014, s’hi han aportat més d’un milió, aproximadament un milió d’euros, via, 
sobretot, de subvencions als propietaris. I que, difícilment, des d’aquesta comissió 
podem aprovar alguna mesura que sigui inaplicable, perquè, difícilment el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pot anar a netejar boscos que no siguin de 
la seva titularitat.

I una última consideració: aprofitar el bosc, aprofitar els recursos del bosc per fer 
biomassa, és un dels molts aprofitaments que es poden donar en els boscos. Es pot 
obtenir fusta, que sol ser més rendible; per tant, nosaltres no hauríem de dir als pro-
pietaris del bosc com han d’aprofitar els recursos que els dona el mateix bosc. I que, 
el que ha de fer l’Administració, i en aquest sentit, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca ens sembla que ho està fent, és simplificar els tràmits i promoure 
un aprofitament sostenible dels recursos forestals.

Per tant, nosaltres hi votarem en contra.

El president

Gràcies, diputat. Abans de passar a votació, el diputat Castel em demane, per un 
aclariment..., entenc que no hi ha esmenes, és un aclariment...

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Bé, és un petit aclariment..., evidentment, i té tota la raó, una 
cosa és la gestió de la biomassa i l’altra quan tenim un aprofitament de fusta. Potser 
no m’he explicat del tot bé en la introducció. 

I, senyor Roquer, jo crec que s’ha equivocat: quan parlàvem de l’altra zona, que 
és l’Alt Empordà, potser sí que hi ha un àmbit de titularitat privada, molt petit. Però 
el que és a la zona de les Gavarres cal visualitzar el mapa. Hi ha una àmplia part, 
que és pública.

No..., li vull recordar, i amb això acabo...

El president

Bé, crec que..., sí, però és que els aclariments...

Jean Castel Sucarrat

No..., i amb això acabo, que és...

El president

...és que sinó es transforme en intervenció i...

Jean Castel Sucarrat

President, és l’aclariment.

El president

No, però...

Jean Castel Sucarrat

Quan l’Administració té un reglament de neteja del bosc, l’Administració pot ac-
tuar de mutu proprio i passar la factura al privat. Li ho recordo perquè... 

El president

Senyor Castel..., és que si no, ho barregem...

Jean Castel Sucarrat

...sembla que si no algú ho ha d’assumir.

El president

...i vostè sap perfectament, que també presideix comissions, que si entrem en un 
debat en un tema que a sobre no hi havia esmenes, només per aclariment, i a l’èxit 
en l’esmena tècnica, aquí no acabaríem mai, però, perquè no s’al·legui falta de cor-
tesia...
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Evidentment, si una paraula l’he donat al diputat Castel, també la puc donar, si 
algú també vol reaclarir algun concepte. (Francesc Viaplana Manresa demana per 
parlar.) Senyor Viaplana?

Francesc Viaplana Manresa

Només..., o sigui, una cosa és lo que estem parlant del tornado, i l’altre és, des del 
2004 i també les nevades del 2010, però és que..., el 2010, en aquestes nevades, 
el Departament hi va posar més de deu milions d’euros (Veus de fons.) No, no..., 
a través del Centre de la Propietat Forestal, això és així.

El president

Aclarit. Bé, doncs..., de bé també ho han fet, perquè no han esgotat cap de les 
intervencions el temps que hi ha assignat. I per tant, han permès aquesta miqueta 
de cintura per poder-ho fer. Així doncs, procedim al..., senyor Roquer em vols dir 
alguna cosa? 

Ferran Roquer Padrosa

No, no, no res. Ah, d’acord.

El president

Doncs així, si els sembla bé, procediríem a la votació d’aquesta proposta de re-
solució.

Vots a favor de la proposta?
El grup de..., són 9 vots. Ara hem de votar els de la Mesa, no? (Veus de fons.) 

D’acord. Heu votat? (Veus de fons.) D’acord.
Vots en contra de la proposta?
Deu.
I abstencions?
Cap. Per tant, com quede això? (Remor de veus. Maria Sirvent Escrig demana 

per parlar.)

Maria Sirvent Escrig

Nosaltres no exercirem el nostre dret a vot.

El president

Per tant, 9 a favor de la proposta, 10 en contra. Per tant, quedaria rebutjada.

Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament 
dels treballadors temporers de Lleida

250-00296/12

Punt número dos d’aquesta comissió, que és la Proposta de resolució sobre la 
gestió de les condicions d’allotjament dels treballadors temporers a Lleida. Presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor diputat Javier Ri-
vas, endavant.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, presidente. Creo que todos sabemos que el campo o la tierra se trabaja 
todo el año en diferentes facetas, tanto tierras como plantas exigen una dedicación, 
un trabajo, que normalmente se va resolviendo con plantillas estructurales, con la 
gente que trabaja fija, ¿no? Pero hay un momento, dada la idiosincrasia del sector, 
¿no?, la fruta está verde; la fruta está madura; la fruta está podrida; hay un momento, 
hay una serie de días, unos calendarios que son claves e intensos para recoger, pues, 
el trabajo, el esfuerzo de nuestra pagesia de todo el año, ¿no?

Cuando llega el momento de la cosecha, especialmente la fruita dolça, se calcula 
que hay unos 25.000 temporeros que no pueden ser de otra manera, porque vienen a 
hacer ese trabajo puntual, que acuden a las tierras de Lleida. Normalmente, el pro-
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blema no está con la gente que viene a trabajar, con estos 25.000. ¿Por qué?, porque 
ya el propio reglamento, las propias leyes estipulan como se tiene que alojar, cuáles 
son sus derechos, tanto laborales como sociales, sanitarios, humanos, etcétera, ¿no?

Más o menos, esto está resuelto. ¿Que todo es mejorable? Seguro que sí, y para 
eso estamos aquí todos, ¿no? Normalmente, el problema deriva de gente que viene 
sin contrato de trabajo en origen, y entonces se encuentra buscando trabajo en Bell-
puig, en Tàrrega, en Alfarràs, en Almacelles, en Borges, en Mollerussa, en diferen-
tes pueblos, y por circunstancias, pues no lo llegan a encontrar. Entonces, toda esta 
gente acaba, pues, deambulando tristemente por las calles de Lleida, ¿no?

Es un problema que entiendo que no es provocado por la Paería, por el Ajunta-
ment de Lleida, sino que..., y quien acaba sufriendo estas consecuencias es la pobla-
ción, el municipio de Lleida. Creo que es un problema que excede del ámbito munici-
pal, ¿no? Cada año, pasa esto, no es un tema coyuntural, es un tema estructural, ya lo 
sabemos, sabemos más o menos..., según las circunstancias climatológicas, cuando 
–más o menos– va a empezar la cosecha, y más o menos, cuando va a acabar, ¿no?

Por eso, cada año, tanto el Ajuntament como un montón de asociaciones..., no 
nombraré ninguna, porque hay varias y me parecería de muy mal gusto olvidarme 
de una sola, pero sí lo que quiero es darles las gracias a todas, a toda esta gente que 
se preocupa de la gente altruistamente, ¿no? Me parece algo extraordinario. Luego, 
hay otro sector, que nos lo encontramos también cada año, que es la demonización 
del propio sector, ¿no? Cada año hay unas portadas de diarios y de medios de co-
municación, como si el sector agrícola, en especial el frutícola de Lleida, fuera la 
Cabaña del Tío Tom, y nada más lejos de la realidad.

O sea, la mayoría de nuestros payeses cumplen con sus obligaciones. No voy a 
decir que todo el mundo, seguro que hay alguien que se pasa de listo, que incumple, 
pero nunca más, ni que la hostelería, ni que la construcción, ni que cualquier otro 
sector productivo del país. Por eso lo quiero decir y quiero hacer una defensa enar-
decida del sector, ¿no? Porque es que se le demoniza de una manera que es injusta 
y totalmente innecesaria. Creo que la Paería hace lo que puede, creo que las aso-
ciaciones, las ONG, las asociaciones sociales hacen lo que pueden, pero todo esto 
no es suficiente, porque excede del ámbito municipal. Y por eso, lo que pedíamos en 
esta PR era una implicación de una administración de rango superior, en este caso, 
la Generalitat de Catalunya, ¿no?

En les esmenes que ens han fet, una es..., bueno, de redactado, la aceptaremos 
porque tampoco creo que ni quite ni ponga la voluntad, que era la nuestra. Y la se-
gunda, la quiero agradecer sinceramente, porque nosotros lo que estamos es expo-
niendo un problema y diciendo que se busquen soluciones, pero ellos mismos, en 
l’esmena, nos aportan la solución, ¿no?

Dice que aplicarán el contracte programa que, efectivamente, es una herramienta 
que está en la legislación, en la Ley de 11 de octubre, 12/2007, en la cual se especifi-
ca: «...la necesidad, la posibilidad de la participación de una administración de rango 
superior, en colaboración con una administración local, con la aportación de recursos 
para solucionar los problemas que excedan», ¿no? Ni que decir tengo que, efectivamen-
te, la compramos, esta PR. Sí, recordarles que, bueno, que somos dueños de nuestros 
silencios y esclavos de nuestras palabras y que, la próxima campaña de la fruta, mira-
remos a ver, cómo se ha redactado este contrato programa y cómo se está ejecutando.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputat Rivas. Ara, per defensar les esmenes presentades, en primer lloc, 
per l’ordre, el primer lloc el té el..., de Junts per Catalunya, el diputat Forné, endavant.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Certament, com deia el diputat Rivas, la situació que ens tro-
bem, principalment a les terres de Lleida, a les Terres de Ponent, al voltant dels tempo-
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rers que venen, principalment, en l’època d’estiu buscant feina, fent aquesta demanda 
humana de buscar uns recursos amb els quals poder, diguéssim, mantenir la vida, pro-
voca situacions que..., amb els escassos recursos o els nuls recursos que moltes vega-
des tenen aquests temporers, l’Administració hi hagi de donar resposta d’alberg, d’aco-
llida, i d’atenció. Aquesta acollida, certament, l’ha de fer..., la fa l’Administració local, 
però també la fa coordinadament amb les altres administracions. I de fet, ja existei-
xen, com a mínim jo recordo perfectament, la meva experiència a l’estada a Benestar 
Social, que hi havia una coordinació amb els diferents ajuntaments, la Paeria i altres 
ajuntaments del voltant, que buscàvem, això..., com a mínim, optimitzar els recursos.

Per tant, aquesta proposta de resolució ve a demanar, a exigir aquesta estratègia 
conjunta, que cal fer-ho i que cal fer-ho així, i, a més a més, com deia ara molt bé el 
diputat Rivas, també hi posem una mena de solució, que és aquest contracte progra-
ma, que és l’eina que vincula la relació entre la Generalitat i els ajuntaments, en els 
serveis socials, que és aquesta, diguéssim, manera d’oferir uns recursos que, amb 
l’autonomia municipal, permet donar-hi resposta.

I creiem que pot ser una bona via, diguéssim, per donar solució, o per donar, com 
a mínim, resposta..., solució, segurament, que no l’acabarem de donar, però com a 
mínim, resposta a aquesta problemàtica humana greu que suposen els temporers en 
èpoques de collita, principalment. Per tant, agraïm l’acceptació de les dues esmenes. 
Lògicament, llavors, votarem a favor de les dues esmenes pactades amb els propo-
nents i aquesta és la nostra posició.

El president

Gràcies, diputat Forné. Ara té el torn, per també defensar les esmenes del Grup 
Republicà, la diputada Fornells, endavant.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Ens trobem davant del debat 
d’una PR de Ciutadans, sobre com abordar la gestió de les condicions d’allotjament 
de temporers a les comarques de Lleida. Com cada any, amb cada campanya de re-
collida de fruita, a les comarques de Lleida hi arriben centenars de temporers dels 
diferents pobles, per tal de recollir la fruita en la temporada de recollida. Tot i que 
fa anys d’aquesta arribada de temporers, durant molts anys s’ha estat treballant, han 
treballat, les diferents administracions i el sector agrari, per resoldre la situació i 
afrontar l’arribada d’aquests temporers.

Sí que és cert que, cada any, es produeixen algunes problemàtiques al respecte, 
que també ha explicat el diputat Rivas, especialment en aquells llocs on arriben per-
sones sense contracte de treball, ni allotjament on instal·lar-se. Des del nostre grup, 
volem manifestar que la majoria de pagesos i pageses fan bé la seva feina i ho tenen 
tot en les condicions necessàries i seguint la legalitat establerta perquè, com ha dit 
el diputat, a vegades s’està fent una demonització al col·lectiu, que no és ben bé així.

Potser sí que hi ha algun cas que no s’està duent bé a terme, s’ha d’investigar i en 
el cas que hi hagi algun, fer les actuacions pertinents, però la gran majoria del sec-
tor fa bé la seva feina. Pel que fa a aquesta proposta de resolució en qüestió, des del 
nostre grup hem presentat unes esmenes, que ja s’han comentat, i des d’aquí, des 
del nostre grup, voldríem agrair al grup proposant que ens les hagi acceptat.

En el primer punt, l’esmena presentada era en el sentit que s’estableixi una es-
tratègia conjunta entre tots els serveis socials dels ajuntaments, consells comarcals, 
entitats socials, els diferents departaments de la Generalitat i el sector, per analitzar 
les problemàtiques que suposen l’arribada massiva de temporers a l’estiu i propo-
sar les millores estructurals que fan falta per solucionar aquests petits problemes 
que hi poden haver.

I en el segon punt, és establir que la Generalitat tingui les accions coordinades 
amb tots els ajuntaments, que aquí dir que..., són els ajuntaments qui tenen les com-
petències sobre l’allotjament d’urgència, per tal d’obrir un contracte programa per 
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obrir una línia d’ajuts per afrontar i millorar el benestar d’aquestes persones. Amb 
aquestes esmenes acceptades, des del nostre grup votarem a favor d’aquesta pro-
posta de resolució i esperem que aquests acords siguin d’ajuda i siguin d’utilitat per 
afrontar amb garanties i sense problemes la futura campanya de recollida de fruita 
a les comarques de Ponent.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara té també el torn per manifestar posició, pel Grup dels So-
cialistes i Units per Avançar, el diputat Ordeig, endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Nosaltres, evidentment, també hi 
donarem suport. Jo crec que és un tema que se’n va parlar molt i cada any, quan 
arriba la campanya de la fruita, doncs, torna a sortir perquè omple els mitjans. Jo 
només dir, afegir algun dels aspectes que ja s’han comentat aquí: en primer lloc, és 
un problema territorial que no local, perquè afecta diferents municipis, afecta alguns 
municipis molt extensos de terreny, però amb ajuntaments molt petits i per tant, que 
se’ls fa impossible donar una resposta proporcional al que necessitarien.

Segon, no té res a veure la problemàtica dels temporers amb aquell que sí que 
té un contracte de treball i que s’ha de garantir que es compleixin les condicions 
del conveni, d’altres que venen sense contracte, algunes vegades sense permís de 
treball, per tant, sense papers, amb la qual cosa, té una altra complexitat, diferent, 
que haurem d’atendre. Cada un, a més a més, depèn d’administracions diferents. Per 
tant, tot el que sigui..., jo crec que és de sentit comú..., i de fet, s’ha avançat bastant 
en aquest aspecte, però tot el que sigui crear taules de treball de les diferents admi-
nistracions implicades, per tal de trobar solucions conjuntes i que cada administra-
ció assumeixi la seva responsabilitat, doncs, és anar en la bona línia.

Al mateix temps, també és important fer una reflexió, exactament, de què és el 
que passa, sobretot per no criminalitzar un sector que, per al nostre territori i algu-
nes de les zones que estem parlant, no de Lleida ciutat, però tots els pobles del vol-
tant, molts estan perdent molta població, molts estan perdent molta renda per càpita, 
i un dels principals sectors econòmics que hi va, pràcticament la riquesa d’una gran 
part de l’any, és precisament la temporada de la fruita i la riquesa que això genera, 
en llocs de treball directes i indirectes. Per tant, intentem, ja que som una..., ha cos-
tat tants anys ser una de les potències europees en producció de fruita i exportació, 
doncs, intentem no criticar en excés el sector, que sí demanar i exigir que els pro-
ductors, doncs, evidentment, facin, compleixin les condicions del conveni, que copa-
guin el que toca, i sobretot, i jo crec que l’objectiu de tots plegats, siguin temporers 
o no ho siguin, ha de ser que ningú pot dormir al carrer.

Ningú pot dormir al carrer, i per tant, veure si la Generalitat pot invertir, tornar 
aquestes línies de subvencions per invertir en allotjaments, en manteniments o nous 
allotjaments, veure si potser hem d’abaratir el cost d’aquell allotjament, perquè tam-
bé és veritat que hi ha gent que se li paga, que no vol anar a aquests allotjaments, 
precisament perquè li quedi el sou més..., el sou tot sencer i no hagi de gastar en 
altres aspectes. Per tant, jo crec que s’ha de ser, en això, molt..., s’ha de fer un bon 
seguiment, s’ha de ser contundent, perquè ningú pot dormir al carrer. I si el que..., 
si hem de buscar una solució intermèdia, d’abaratir el cost de l’allotjament, també 
fer-ho, com també de l’altra manera, el tema social que dèiem.

Hi ha gent que no treballa, dels 25.000 temporers, n’hi ha alguns que treballen, 
d’altres que no treballen i no trobaran feina, perquè no poden; doncs, llavors també 
veure com els serveis socials es coordinen, es posen els recursos necessaris per in-
tentar, també, que tothom tingui uns mínims, les persones són persones, drets dels 
treballadors per una banda, però també drets de les persones, d’aquells que no estan 
en el mercat laboral perquè no hi poden estar, eh?
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I aquí també és on..., també l’Estat, també evidentment, hi ha de dir la seva; 
la Generalitat també, la Diputació, Consell Comarcal, i ajuntaments implicats. Per 
tant, s’ha treballat en la contractació en origen..., jo crec que és molt important veure 
que aquelles persones que vinguin, que realment sigui amb una oferta de treball, per 
tant, jo crec que cal aprofundir aquí. I, evidentment, cal també anar millorant, pau-
latinament també, les condicions de treball d’aquests temporers per intentar, doncs, 
evidentment, que puguin tenir una vida digna. 

Per tant, nosaltres, res més, reivindicar el paper del sector per al nostre territo-
ri, abordar aquesta problemàtica que és intolerable i hem d’intentar minimitzar-la, 
fins que ningú dormi a fora, i evidentment, inspeccions, les que calgui, a aquells 
que facin trampa en el dia a dia de la producció, però també, evidentment, defensar 
la gran majoria dels productors, que ho fan molt bé i a més a més, porten uns anys 
molt i molt complicats, en els quals molts ja han plegat i sembla que només queden 
els grans productors arreu del territori.

Votarem, com hem dit, a favor de les dues esmenes acceptades a la proposta de 
resolució. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per fixar posició, pel Grup de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula la diputada Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Bueno, nosotros, vaya por delante que lo que han dicho los compañeros..., que-
remos reivindicar que la mayoría de agricultores y la mayoría de productores, pues, 
hacen bien las cosas, pero sí que es verdad que hay una problemática que se repite 
cada año, que hubo un tiempo, antes de la mal llamada crisis, que parecía que todo 
se había encauzado, y que parecía que se había encontrado un poco la solución a 
esto, pero con los recortes y esto, pues parece que se volvió a agravar.

Nosotros, en principio, nos vamos a abstener en la votación de esta propuesta de 
resolución, así también como de las enmiendas, porque creemos que es realmente 
insuficiente para tratar un tema tan importante como la gestión y las condiciones de 
trabajo de los temporeros, en la cual no sólo debe estar implicada..., pues no cree-
mos que la conselleria de agricultura y ganadería y pesca, sino que también debería 
de estarlo, pues, la conselleria de treball i d’afers socials.

Nosotros, el pasado 15 de junio, presentamos, nuestro grupo parlamentario pre-
sentamos una propuesta mucho más amplia, con soluciones en las que también se 
abordaba el tema de la precariedad laboral, y se abordaban varios..., y se daban so-
luciones más concretas. Por eso creemos que ésta es insuficiente y que no apela a 
todos los problemas que hay. Entonces, nos abstendremos.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara té, per fixar posició..., el torn de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula la diputada Sirvent, endavant.

Maria Sirvent Escrig

Nosaltres entenem que, més enllà de propostes basades en una lògica assistencia-
lista, i tenint en compte el que ja ha manifestat el senyor Rivas, proposant d’aquesta 
proposta de resolució, i que és una problemàtica no conjuntural sinó estructural, i 
també tenint en compte el que s’ha dit en totes les intervencions, que és una proble-
màtica que es produeix any rere any, entenem que calen solucions transformadores. 
I per cercar solucions transformadores, hem d’anar al fons de la qüestió i per tant, 
buscar solucions que vagin a la causa.

Per altra banda, és ben cert que aquesta situació va molt més enllà de l’àmbit lo-
cal, que també és una qüestió transversal, que afecta molts diferents àmbits, però 
que, en tot cas, entenem que aquestes ajudes haurien d’anar directament al sector 
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agrari, perquè fos aquest sector qui condicionés o creés nous equipaments per acollir 
les persones temporeres, que estan actives o que estan en recerca de feina. I que no 
siguin els ajuntaments i els serveis socials que hagin de fer front a aquesta realitat.

I per últim, i tal i com s’expressa en el manifest de la campanya de «Fruita amb 
justícia social», impulsada per la Crida per Lleida, a la que han donat suport moltes 
associacions i moviments socials i, ara sí, anant al fons de la qüestió, cal tenir molt 
present que això és una qüestió de model i que la pagesia ha perdut tota capacitat 
negociadora dels productes, que les comercialitzadores són les que marquen el pro-
ducte, les que marquen les varietats, el model de producció, el preu i el consumidor 
final, per tant, les que ho decideixen tot.

I que les administracions, i entre elles, també la Paeria, ofereixen recursos pú-
blics a les grans empreses, empreses agroexplotadores, que creen infraestructures 
i abonen un model insostenible que, en comptes d’omplir els nostres cistells, el que 
fan és omplir les butxaques d’unes poques i grans empreses. I per tant, res no va a 
parar a la petita pagesia, que lluita dia a dia per sobreviure. I, el que és més esfereï-
dor és que deixa un enorme cost social, una desatenció absoluta a les persones tem-
poreres, que la majoria són immigrants, que poc tenen a decidir, més que lluitar pel 
minso salari que, en moltes ocasions no permet ni dormir sota sostre, i sempre sota 
l’amenaça de la pèrdua de papers, els CIE, o la deportació.

I per últim, dir que els temporers mereixen, després de més de trenta anys de fer 
girar la roda, la garantia de drets. I que és fonamental un espai d’allotjament per 
dignificar la vida dels treballadors i les treballadores, i la manca de cooperació entre 
les administracions i la negativa a l’assumpció de responsabilitats és absolutament 
inexcusable.

El president

Gràcies, diputada. Bé, doncs, ara té la paraula, entenc, el diputat Rivas. Accepta 
les esmenes? Té la paraula...

Javier Rivas Escamilla

No, res més, ja les hem acceptat i jo crec que està tot clar. 
Gràcies president.

El president

Perfecte, doncs.
Passaríem, doncs, a votació.
Vots a favor de la proposta?
Divuit vots a favor.
Abstencions?
Dues abstencions, i ja està, perquè el Partit Popular no hi és.
Molt bé, doncs, quedaria aprovada aquesta proposta de resolució, per 18 vots a 

favor i 2 abstencions.

Sol·licituds de compareixença acumulades 
356-00123/12, 356-00137/12, 356-00138/12, 356-00139/12

Passaríem, doncs, ara a les sol·licituds de compareixença. Senyor Ordeig, vostè 
ha presentat la 3, la 4, la 5 i la 6. Li proposo que, si vostè vol, pot fer una explica-
ció, com que és el mateix proposant, genèrica, o si vol fer per apartats, i després 
votaríem en funció del que ens demanin els portaveus, o individual, o conjunta-
ment.

L’última, com que està proposada per tots els grups, llavors també si volen fer 
tots alguna explicació, o simplement la passem a votar i ja està. Senyor Ordeig, com 
vostè digui..., (Veus de fons.) Una mica genèrica de les tres, i després votaríem per 
separat? (Pausa.) D’acord? (Pausa.)
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Òscar Ordeig i Molist

Sí, gràcies. Barrejarem la fruita amb l’Ebre i amb boví i el cabrú, eh?, però jo 
crec que tots...

El president

Jo, com que només hem de fer l’explicació del perquè presentem la sol·licitud, pen-
so que és possible, però si vostè ho vol fer per separat, jo no en tinc cap problema, eh?

Òscar Ordeig i Molist

(El diputat riu. Rialles.) No, no..., ho faig junt, no passa res.

El president

Ah, d’acord.

Òscar Ordeig i Molist

Bé, les vam presentar des del Grup Socialista i Units per Avançar vam presentar 
diferents sol·licituds de compareixença en el temps, però que s’han ajuntat en aques-
ta comissió. Però, bàsicament, el que hem intentat fer ha estat un exercici d’inten-
tar..., entitats productores, que tenien alguns problemes i per tant, per una banda, la 
Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum, que sí que tenen mol-
tes dificultats per tirar endavant, per..., ja ho hem dit moltes vegades, i aquí s’ha dit, 
amb el tema de la fruita, doncs, passa allò que els costos pugen..., els costos de pro-
ducció pugen i resulta que la venda dels productes, de la fruita, de l’oví, del cabrum 
i de molts d’altres, no paren de baixar.

Per tant, diu, escolta, el que demanàvem és que vinguessin a comparèixer. 
Però, per altra banda, també, que els responsables directes, en el cas de la fruita, 
del Departament d’Agricultura, en el cas de la fruita, però també de la direcció de 
pesca, en el cas dels problemes que tenen a les Terres de l’Ebre, doncs, que també 
poguessin venir aquí, perquè el Departament pogués explicar. Primer, el sector i el 
Departament, doncs, poguessin explicar quina és l’anàlisi que se’n fa, des de l’Ad-
ministració, quines mesures s’estan tirant endavant, i veure, tots plegats, a veure 
què podem fer des d’aquí, el Parlament, per intentar alleugerir una situació molt 
complexa, eh?

Com he dit, serien els productors d’oví i cabrum, per una banda; per una altra 
banda, seria per al tema de la fruita, que ara n’hem parlat també, doncs, el director 
general, perquè expliqui la crisi de preus del sector i algunes mesures que ja havíem 
acordat i d’altres que segurament que s’haurien d’impulsar, doncs, que també pu-
guem fer un debat sobre..., en aquest sentit. Per altra banda, ja havíem fet unes sol·lici-
tuds de compareixença sobre..., per demanar que vingués a comparèixer la Federació 
de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre, pels problemes que també tenen pel 
tancament del Fangar i d’altres elements i que no vam poder fer l’anterior legislatura.

I per últim, també, evidentment, el director general, perquè ens expliqui, el di-
rector general de Pesca, perquè ens expliqui les mesures sobre la crisi del peix blau, 
sobretot a l’Ametlla, a la Cala, i també el tancament del Fangar i els Alfacs, que 
també està produint una disminució de les produccions.

En principi, això seria tot. Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Alguna intervenció, per valorar les sol·licituds, de la 3 a la 6? 
I demanar, si ningú demana el contrari, si es poden votar conjuntament, o algú de-
mana alguna votació per separat? (Pausa.)

Es podrien votar conjuntament totes? (Pausa.) Algú vol intervenir? (Pausa.) No? 
(Pausa.)

Doncs posem a votació..., es poden votar, doncs, la 3, la 4, la 5 i la 6.
Vots a favor de les sol·licituds de compareixença?
Doncs s’aproven per unanimitat.
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I el punt número 7, que és Sol·licitud de compareixença de Marc Riera i Min-
guet, director de la Fundació del Món Rural, davant de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació, perquè presenti l’informe de l’Observatori del 
Món Rural. Aquesta petició de compareixença està feta per tots els grups aquí pre-
sents i per tant, entenc que no cal explicació aquí, ja mos la sabem, perquè la pre-
senten conjuntament i entenc, també, que es pot votar per unanimitat, no? (Pausa.) 
Sí? (Pausa.)

Doncs, per consens, doncs, també se vote el punt número 7 per unanimitat. (Veus 
de fons.)

Per assentiment, i sense cap més tema a tractar, quan són les quinze i quaran-
ta-dos hores, doncs, aixequem la sessió.

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de quatre de la tarda i dotze minuts.
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