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Sessió 14 de la CARPA

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

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

panyada del vicepresident, Joaquim Paladella Curto, i de la secretària, Cristina Casol Se-

gués. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents Helena Bayo Delgado, Cristòfol Gimeno Iglesias i Rosa Maria Ibarra 

Ollé, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Alba Camps i Roca, Antoni Flores i Ardiaca i 

Engelbert Montalà i Pla, 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 Ramón 

López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña; Dani Cornellà Detrell, pel G. P. de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En 

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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).

2. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport a les explotacions agrí-

coles (tram. 250-00595/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 291, 45).

3. Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos afectats per la tempesta del se-

tembre del 2021 a la Terra Alta (tram. 250-00599/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 291, 49).

4. Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la modernització de les as-

segurances agràries (tram. 250-00631/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat  

i votació (text presentat: BOPC 308, 13).

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Salvem la Pagesia davant la Co-

missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre els 

efectes de les glaçades de l’abril del 2022 (tram. 356-00671/13). Rosa Maria Ibarra Ollé, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Cata-

lanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació del sector oví i cabrum (tram. 356-

00754/13). Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

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

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants de l’Al-

dea-Camarles davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 

perquè informi sobre la situació dels agricultors de la Comunitat de Regants (tram. 356-

00755/13). Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

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

8. Sol·licitud de compareixença de Francesc Josep Esquerda, president de la Manco-

munitat d’Aigües de les Garrigues, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la situació del subministrament d’aigua pota-

ble als municipis d’aquesta mancomunitat (tram. 356-00757/13). Salvador Vergés i Tejero, 

del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compa-

reixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Xesca Abelló, representant d’Unió de Pagesos, da-

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

sobre el Pla director urbanístic de l’Alt Camp (tram. 356-00771/13). Lucas Silvano Ferro 

Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compa-

reixença.

10. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia da-

vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
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sobre el Pla de ramaderia extensiva (tram. 356-00785/13). Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana, i Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Gerard Cardona, en representació de l’Associació 

Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Món Rural perquè informi sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà (tram. 

356-00786/13). Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i 

Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de Maite Puy Torruella, en representació de l’Associa-

ció Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-

mentació i Món Rural perquè informi sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà 

(tram. 356-00787/13). Salvador Vergés i Tejero, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, i Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta 

Bé, molt bona tarda. Arranquem aquesta comissió, que és, si tot va bé, la darre-
ra abans de que finalitzi aquest període de sessions i que ens n’anem, si tot va bé, a 
passar un bon agost, si els incendis ens ho permeten.

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

250-00441/13

I, per tant, abans d’arrencar, repassant una mica l’ordre del dia, informar que el  
punt primer s’ha acabat retirant, la proposta de resolució, del Grup Mixt, sobre  
el sector ramader i indústria càrnia. 

Per tant, arrencaríem amb les següents propostes de resolució dels grups parla-
mentaris de VOX, Socialistes i VOX també, i després amb les sol·licituds de compa-
reixença. I de les sol·licituds de compareixença, ara ho parlàvem amb el lletrat, si es 
volen fer intervencions per explicar-les o les podríem votar conjuntament? O si algú vol  
fer vots diferenciats entre les diferents sol·licituds, anar vot per vot. Però si a tots els 
portaveus els hi sembla bé, no?, podríem fer una única votació per valorar totes les 
sol·licituds de compareixença, i així també... (Rosa Maria Ibarra Ollé demana per 
parlar.) Digueu.

Rosa Maria Ibarra Ollé

No, nosaltres no faríem explicació de les sol·licituds i ens aniria bé, doncs, vo-
tar-les conjuntament. 

De tota manera, per informar de substitucions, la diputada Elena Bayo substi-
tueix la diputada Sílvia Romero.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Algun altre grup també vol fer...

Salvador Vergés i Tejero

Sí, nosaltres estem d’acord en votar-les totes conjuntament, les sol·licituds de 
compareixença. No tenim substitucions. 

El que sí que vull deixar palès és, així com el punt 2 es va eliminar de l’ordre 
del dia i se’ns va enviar un correu electrònic amb suficient antelació, no entenc que 
el punt 1 es torni a eliminar de l’ordre del dia, com ja vam fer en l’anterior ocasió, 
perquè és el segon cop, i que en rebem constància en aquest moment. Ho dic per-
què simplement no ens facin perdre el temps, perquè, evidentment, doncs, som gent 
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que ens preparem les propostes de resolució –a això hi ha una feina al darrere– i, 
per tant, si l’han de retirar, doncs que el retirin amb suficient antelació o que ja ni  
el presentin, però que no vinguin aquí a faltar al respecte a aquesta institució ni a 
cap grup parlamentari. 

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Diputada...

Alba Camps i Roca

A nosaltres ens sembla correcte votar conjuntament les sol·licituds de compa-
reixença i, per altra banda, voldria informar d’una substitució del diputat Engelbert 
Montalà, que substitueix la diputada Lluïsa Llop.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport 
a les explotacions agrícoles

250-00595/13

Doncs, si els sembla bé, comencem... (Veus de fons.) Perdó, arrenquem l’ordre del 
dia amb la proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport a les explota-
cions agrícoles, del Grup Parlamentari VOX. Té..., un segon, que ho preparo. Quants 
minuts? (Veus de fons.) Endavant diputat, per cinc minuts.

Antonio Ramón López Gómez

Gracias, presidenta. Para recuperar el sector agrario son imprescindibles accio-
nes conjuntas, defenderlas y mejorar su competitividad y viabilidad. El sector agra-
rio sufre una grave crisis de precios como consecuencia de los elevados precios de 
las materias primas: la electricidad, el transporte, los fitosanitarios, entre otros, por 
lo que se hacen necesarias iniciativas para garantizar un precio justo para el produc-
tor, de modo que se puedan ganar la vida dignamente. 

Es una obligación del Govern adoptar medidas hacia el sector agrario para poder 
garantizar negociaciones equilibradas, líneas de crédito sin intereses ni avales, no 
limitar la extensión de las explotaciones, simplificar los trámites burocráticos para 
facilitar que los agricultores puedan acceder a las ayudas, un IVA reducido por los 
bienes y servicios agrarios, un gasóleo profesional agrario con una mínima tributa-
ción, entre otras medidas, tal y como recogen nuestras iniciativas.

Nuestro sector agrario está demonizado y aplastado por el señalamiento totali-
tario verde y el adoctrinamiento de los nuevos dogmas ecologistas. Los agricultores 
nos piden que actuemos ante sus necesidades. 

Muchas gracias.
(Remor de veus.)

La presidenta

(La presidenta fa caure a terra el rètol que du el seu nom.) Adeu! Perdó –perdó. 
(Pausa.) Disculpin, diputats i diputades. Sí, ara és el Grup Parlamentari Socialistes, 
que té cinc minuts. Endavant, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, el Grup de VOX ens presenta una proposta de resolució 
sobre l’adopció de mesures de suport a les explotacions agràries. El títol és total-
ment genèric i, de fet, podríem enumerar, si parlem d’ajuts o de mesures de suport a 
les explotacions agràries, totes les ajudes, totes les mesures que es prenen des de la 
Unió Europea, amb la PAC al capdavant, que ha estat fonamental pel sector agrari 
de la Unió Europea, però també des del Govern d’Espanya, també des del Govern 
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de la Generalitat, que es convoquen precisament per recolzar aquestes explotacions 
agràries. 

Quan baixem al detall del que es demana, es parla d’incentius i subvencions ad-
dicionals als existents per afavorir els joves agricultors que tenen l’activitat agrària 
com a primera ocupació, però no es diu ni quins haurien de ser aquests incentius ni 
de quin import. En canvi, sí que s’especifiquen quan es demanen al Govern d’Espa-
nya, doncs, bonificacions o deduccions en impostos o quotes a la seguretat social. 

En qualsevol cas, el seu no és el nostre model, ja ho hem dit moltes vegades. Per 
a nosaltres, per als joves agricultors, a banda dels ajuts que ja existeixen, que ente-
nem que, evidentment, com sempre, com tot a la vida, es poden millorar, però potser 
entenem que no tant en la quantia, sinó en l’agilitat. 

I nosaltres entenem que aquests joves agricultors no necessiten només, tan sols, 
aquests ajuts que ja existeixen, sinó que necessiten altres temes que creiem que són 
importants: l’accés a la terra i la terra fèrtil, l’acompanyament professional i, sobre-
tot, preus justos per als seus productes i, per tant, és fonamental el desplegament to-
tal de la llei de la cadena alimentària, perquè sense preus justos, sense la possibilitat 
de guanyar-se la vida suficientment, doncs, per molta subvenció, per molt ajut que hi 
hagi no hi haurà futur en el camp català, espanyol o europeu.

Per tant, per tot el que hem exposat, no donarem suport a aquesta proposta de 
resolució. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular, el diputat Dani Cornellà. Endavant, diputat.

Dani Cornellà Detrell

Sí, gràcies. Només per dir, doncs, que hi votarem en contra.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, el 
diputat Lucas Ferro. Endavant.

Lucas Silvano Ferro Solé

Per comunicar el nostre vot contrari.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. El diputat 
Matías Alonso té la paraula per cinc minuts. Endavant.

Matías Alonso Ruiz

Sí; gràcies, presidenta. Només per informar que trobem aquesta proposta de re-
solució massa genèrica i força inconcreta i, per tant, no li podem donar suport. 

Ens abstindrem.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. La 
diputada Jeannine –ho dic bé, oi?–, la diputada Jeannine Abella.

Jeannine Abella i Chica

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bona tarda. De nou, una proposta a l’es-
til VOX. No cal dir que la seva forma de treballar és ben diferent a la nostra i aquí 
en tenim un altre exemple. 

Vostès són de fer grans titulars a les diferents propostes de resolució, titulars en 
què d’entrada tots hi podem estar d’acord –mesures per recolzar explotacions agrí-
coles, és clar que sí–, però a la que entrem en el contingut sempre és el mateix dis-
curs, populista, buit, allunyat de la realitat o inclús contradictori. 
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En canvi, Junts per Catalunya i el propi Govern ho fem a l’inrevés. El titular sem-
pre és el mateix: «continuem treballant per...», «aprovem mesures per fer front a...» i 
quan entrem al fons de la qüestió hi ha un estudi acurat de cada cas, una justificació 
individualitzada, consensos amb el sector. Se’n diu governar amb responsabilitat.

Deixi’m dir-li, de passada, que hi ha diverses maneres de fer oposició: l’oposició 
constructiva, que busca maneres d’arribar a enteses per millorar la qualitat dels ca-
talans i catalanes; l’oposició destructiva, que poc col·labora i, a més, sovint s’oblida 
dels interessos dels ciutadans, i després hi ha VOX, que amb discursos d’odi, po-
pulisme de baixa volada i mentides pretén augmentar el seu gruix parlamentari a 
qualsevol preu. 

Mirin, els problemes dels nostres agricultors ja els tenim detectats i en som molt 
conscients: la falta de relleu generacional; l’excés de burocràcia, que els porta sovint 
a passar cada cop més hores a l’oficina i menys a les seues explotacions; la bretxa 
digital..., i vostès presenten aquí una proposta que barreja naps i cols, amb dades 
de les quals no es cita ni la font i que, a més, quan van a sumar els percentatges no 
sumen ni el cent per cent. Primer de matemàtiques, si no, vagi a l’apartat de cultius  
i sumi quan computen totes les dades que exposa. 

També cometen un greu error al relacionar que els agricultors que complementen 
la seva activitat amb altres són grans tenidors que no creen arrelament al territori. 
Plantegi’s que potser són petites explotacions familiars que com que no es poden 
guanyar la vida al cent per cent amb la terra, ho complementen amb altres activitats 
també relacionades amb l’agricultura, com pot ser el transport del que produeixen, 
la comercialització del producte elaborat o el turisme rural, per exemple. 

I deixi’m acabar dient-li que, ja que parlen d’instar el Gobierno de Madrid des 
del Parlament de Catalunya, vostès que a Madrid juguen a casa podrien lluitar per 
un repartiment equitatiu de la PAC, on la majoria d’aquesta no vagi a baronesses, 
duquesses i comptes de camisa ben fargada que poc saben l’època en què s’espor-
guen els olivers, però que sí que tenen ben marcats al calendari els mesos de novem-
bre i desembre, perquè és quan toca cobrar la PAC i allà sí que paren la mà.

Per tant, un bon repartiment sí que ajudaria els joves agricultors que tant diu que 
li preocupen, i acabo dient que la terra és per a qui la treballa i les ajudes també ho 
han de ser.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
el diputat Antoni Flores. Endavant.

Antoni Flores i Ardiaca

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. Dir que respecte al primer 
punt que proposen, o sigui, ja existeix una línia d’ajudes per als joves agricultors per 
a la seva primera instal·lació, que van de 22.000 a 70.000 euros i, a més a més, hi ha 
ajudes a nivell tècnic. Per això s’ha creat la figura de la dinamitzadora de joves, per 
assessorar i acompanyar, i també el departament col·labora amb diferents entitats del 
territori per donar suport pel que fa a la jubilació i traspàs d’explotacions. 

Respecte al tema d’impostos, la Generalitat no té competències en impostos es-
tatals i no pot establir bonificacions ni deduccions impositives. Ara bé, com que 
per al Govern de la Generalitat el sector és cabdal i de vital importància, dins de 
les competències que té ja s’impulsen ajuts i es faciliten recursos de caràcter tècnic.

Entenem que la protecció del sector es demostra amb les nombroses polítiques, 
projectes i actuacions impulsades pel Govern i els seus treballadors públics, els 
quals estan al servei de tot el sector agroalimentari català. 

Així doncs, el nostre grup no donarà suport a esta proposta de resolució perquè 
entenem, tal com he explicat, que ja s’estan fent actuacions que entenem que són les 
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més efectives per ajudar, protegir i promocionar el sector, i no la demagògia i popu-
lisme sense fonament pràctic. 

També, si tinguessin algun interès real en ajudar el sector, una de les coses que 
podrien fer, per exemple, és alinear-se amb l’estratègia alimentària de Catalunya, 
una estratègia que aposta per articular un model productiu que sigui socialment res-
ponsable, ambientalment sostenible i econòmicament viable.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per tant, passaríem al que és la votació de la proposta de 
resolució. 

Demanaria vots a favor de la proposta de resolució?
Un vot a favor de la proposta de resolució. 
Abstencions?
Una abstenció.
I vots en contra?
La resta, 12... (Veus de fons.) Ah, sí, 14 –perdoneu. Catorze vots en contra de 

la proposta de resolució dels grups parlamentaris del PSC, Esquerra Republica-
na, Junts per Catalunya, CUP i En Comú Podem; amb les abstencions que hem dit 
abans, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i el vot a favor del Grup Parlamentari 
de VOX.

Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos afectats 
per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta

250-00599/13

Passem ara a la següent proposta de resolució, la proposta de resolució sobre els 
ajuts als pagesos afectats per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta, pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula, per 
cinc minuts, el diputat Joaquim Paladella. Endavant.

Joaquim Paladella Curto

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bé, fa uns mesos vam tindre, 
vam demanar nosaltres la compareixença i vam tenir aquí la compareixença del 
president de la DO. Aquell dia lo nostre objectiu, del grup parlamentari, era que ex-
pliqués lo que era per a la comarca..., per al sector i per a l’economia de la comarca, 
lo que era la viticultura i què representava l’agricultura, no?, i jo crec que va quedar 
ben clar. I també, solament, molt important, quina repercussió havien tingut els ai-
guats, la tempesta i la pedregada del setembre del 2021 envers l’economia i en tot lo 
sector de la viticultura.

Al respecte, per això avui presentem aquesta proposta de resolució, que és fruit 
d’aquella compareixença i de la situació actual que mos trobem al sector a la Terra 
Alta. 

I en acabat voldria fer esment, bàsicament, que plou sobre mullat. Lo setembre 
del 2021 venia precedit per un any de míldiu i, a més a més, los anys anteriors hi ha-
via hagut una gran afectació dels fongs de la vinya, que, per cert, aquí en esta comis-
sió vam aprovar que s’implantaria un ajut, cosa que el Govern avui encara no ha fet. 

I, a més a més, ara..., i avui he d’afegir que ha tornat a haver-hi una altra tempes-
ta i una altra pedregada, que ha anat a ocupar la mateixa zona o part de la matei-
xa zona que l’altra vegada. O sigui, que ja portem realment tres anys de tempestes  
i pedregades i, a més a més, tot lo tema dels fongs. 

Per tant, la gent, lo sector, lo sector i sobretot los pagesos, estan en una situa-
ció límit que, per tant, hem d’intentar ajudar i hem d’intentar fer lo possible des de 
la comissió, jo crec que instant el Govern per tal que es pugui fer alguna acció per 
millorar-ho. 
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Nosaltres hem presentat unes propostes de resolució basant-les en la realitat. 
Primer que res, és molt possible que el Govern avui mos conteste que, bé, com que 
hi ha assegurances... Bé, les assegurances hem de tindre en compte –i així ho vam 
dir claríssimament i va quedar ben clar l’altre dia– que no cobrixen una gran part, 
perquè, senzillament, la base de la cotització, o siga, la base amb la que es calcula 
les indemnitzacions, està per davall del preu de cost i, per tant, encara que tingues 
assegurança, pos, realment no et cobrix en cap cas lo cost. 

A més a més, les tempestes, pedregades, aiguats i tot això fa mal també als ca-
mins, fa mal a infraestructures, fan mal als propis emparrats de les vinyes, que això 
no està ni assegurat tampoc. I per tant, creiem que un ajut és absolutament neces-
sari.

Creiem també..., i és absolutament bàsic que entenguessen que, aviam, s’ha d’in-
tentar ajudar a una pagesia que, com he dit, està al límit i que, per tant, no pot cobrir 
les despeses de manteniment. Heu de pensar que, com he dit, els efectes que puguin 
tenir les infraestructures tenen efecte de despesa, a més a més; no solament no re-
culls, sinó que, a més a més, hi has de ficar diners en este sentit.

Crec entendre que lo Govern, pel que m’han dit els grups parlamentaris que do-
nen suport al Govern, és molt possible que avui no hi vote a favor, i jo crec que no 
ens fem al càrrec de la situació d’una pagesia d’una comarca que, com he dit abans, 
està al límit i que no es mereix esta situació. A més a més, tres anys de pedregades, 
a més a més lo dels fongs, que no s’ha implementat cap tipus d’ajut, complica molt 
que puguen tirar endavant los pagesos. 

A més a més, ho hem ficat molt fàcil. La proposta de resolució parla dels pagesos 
professionals, o siga d’aquells pagesos que viuen directament de la terra, que no tenen 
gairebé res més o que tenen el temps molt suplementari. Per tant, inclús no parlem ni 
de quantitats de l’ajut, solament parlem de l’ajut. El vot en contra seria, senzillament, 
donar una senyal de deixar totalment a la intempèrie uns pagesos d’unes comarques 
–i d’una comarca, en este sentit–, que no s’ho mereixen. 

Per tant, jo crec que si és així realment, si la intenció dels grups que donen suport 
al Govern és votar en contra, crec que és injust i és injustificable, i que és responsa-
bilitat també dels que no estem al Govern, que a més a més som més, perquè així 
ho va dir lo poble de Catalunya, dels que estan i donen suport al Govern avui, que 
formem part del Govern, tenim una responsabilitat també de corregir esta injustícia 
i, amb lo vot a favor de tots, poder fer que esta iniciativa sigue aprovada i instar el 
Govern que esta vegada sí que complisca i fique uns ajuts que, com he dit, són fàcils, 
perquè no estem parlant ni de quantitats i solament estem parlant dels professionals. 

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, diputats i diputades.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de VOX, per cinc minuts, 
per pronunciar-se sobre la proposta de resolució. Endavant, diputat López.

Antonio Ramón López Gómez

Gracias, presidenta. Nosotros, al contrario que el PSC, que siempre buscan excu-
sas para votar en contra y así que sus socios separatistas no se enfaden, votaremos 
a favor de esta propuesta de resolución, ya que creemos que es buena para la gente 
de la Terra Alta. 

Aprovecho también para decirle a señora Abella que lo que sí que es de primero 
de primaria y de matemáticas es que, a fecha de hoy, después de más de un año y 
medio, los payeses sigan todavía sin haber cobrado muchos de ellos las ayudas del 
Filomena. Y yo me pregunto: ¿eso es lo que ustedes se preocupan por nuestros agri-
cultores, tanto que decía antes?

Muchas gracias.



DSPC-C 381
26 de juliol de 2022

Sessió 14 de la CARPA  10

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula, pel Grup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, el senyor Cornellà. Cinc 
minuts.

Dani Cornellà Detrell

Sí, gràcies. Bé, nosaltres, com sempre, ens posicionarem a favor d’aquesta pro-
posta, entenent que cal ajudar el sector, i més amb l’històric que ja porta el propi 
sector, que portem moltes dècades veient com es redueixen les persones que es de-
diquen al sector i, per tant, tota ajuda serà, segur, benvinguda i per garantir, doncs, 
que continuïn la seva feina de conservació del territori i manteniment, i també asse-
gurant així que els pobles no quedin buits. 

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula, per cinc minuts també, el senyor 
Lucas Ferro, pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Per comunicar el nostre vot favorable. 

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula, també per cinc minuts, pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, lo senyor Matías Alonso..., per cinc minuts, també.

Matías Alonso Ruiz

Sí, gràcies, president. Aquesta és una PR que es presenta el mes d’abril, mig 
any després de les tempestes, després de la compareixença també del president de 
la Denominació d’Origen Terra Alta, que precisament va ser el Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar qui també la va demanar i es va produir en aquesta 
comissió. 

Per tant, tot i que podria semblar oportunista aquesta proposta de resolució que 
es presenta després d’una compareixença concreta, aquesta PR nosaltres la trobem 
oportuna i, per tant, hi donarem suport.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula pels grups que donen su-
port al Govern, primerament pel Grup de Junts per Catalunya. Qui ho farà? La se-
nyora Cristina Casol? Sí, moltes gràcies. Per cinc minuts.

Cristina Casol Segués

Moltes gràcies. Diputats i diputades, bona tarda a tothom. Tinc ben present la 
compareixença del president de l’entitat Denominació d’Origen Terra Alta, del se-
nyor Joan Arrufí, que va tindre lloc en aquesta mateixa comissió al setembre de 
l’any passat. Ell ens parlava que, la verema del 2021, el temporal l’havia afectat i 
que un seixanta per cent del raïm va quedar per collir i que no es va poder fer servir 
per vitificar i que es va haver de destinar a altres usos, i d’aquesta manera el preu 
era molt més baix. 

Recordo perfectament que va parlar de dos punts: un, que era millores en les 
cobertures de les assegurances i, l’altre, que també parlava sobre un pla agrari que 
havia d’incloure partides econòmiques i socials per tindre una resposta ràpida, àgil 
davant de tots aquests problemes derivats de temporals o de malalties, no?

Em consta que el Departament d’Agricultura i Acció Climàtica està impulsant 
una política activa d’assegurances, però certament les assegurances no ho són tot, 
no és tot el que cal, però malauradament les hem de fer servir.

El Govern em consta que està treballant, últimament..., ahir mateix va publicar 
les bases del que van ser les gelades de la fruita dolça, i evidentment teniu raó. És 
a dir, el canvi climàtic és un fet i, evidentment, el Govern ha d’ajustar les polítiques 
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enfront aquesta situació sobrevinguda i consta que d’alguna manera anem en aquest 
camí. 

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Ara tindria la paraula, per cinc minuts també, la dipu-
tada i presidenta de la comissió, la Meritxell Serret.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, diputat, vicepresident. Per part del Grup d’Esquerra Republicana vo-
tarem en contra de la proposta de resolució, però no per això... –com t’ho diria?–, 
ja ens va bé que puguem parlar del que proposa i del que planteja aquesta proposta 
de resolució, perquè, certament, doncs, l’any 2021 hi van haver pedregades i és una 
constatació, que ens ha vingut també en tots aquests mesos d’enguany, que estem de 
manera clara davant d’una crisi climàtica que cada vegada en generarà més episodis 
en els que si el temps sempre ha condicionat l’activitat agrícola, doncs, cada vegada 
ho farà més, i ens posarà en situacions en què el cicle econòmic del sector agrari 
que s’havia acostumat normalment a aquestes turbulències del clima, doncs, es veu 
alterat, i el sistema d’assegurances cada cop es veu més estressat i es fa més difícil 
que pugui donar sortida i donar una resposta per mantenir el cicle econòmic de les 
nostres explotacions davant d’aquests fenòmens. 

Per tant, el punt primer ens demana que hi hagi la informació de l’afectació 
d’aquella pedregada, d’aquell fenomen. Hi va haver afectació, però certament no va 
ser tampoc tan generalitzada, també ens ho deia el president de la DO, i després el 
que va ser amb les dades de producció l’afectació aquell any, doncs, no va ser tam-
poc de les més dures, perquè hi va haver un nivell de producció fins i tot superior 
que els anys precedents.

Però sí que en el segon punt demana que hi hagin ajuts. Sabem bé que tenim 
aquella norma dintre el sector que diu que allò que és assegurable no pot ser sub-
vencionable, i això ens limita i ens ha estat limitant fins ara també en tot lo que és 
aquesta resposta al que són les afectacions d’aquesta crisi climàtica. 

I per això, com deia la companya de Junts, des del Govern, juntament amb el sec-
tor, diguem-ho tot, eh?, és a dir no és el Govern sol, sinó de manera molt concertada 
amb el sector, està treballant per com podem millorar les diferents línies d’assegu-
rances que hi han per les diferents produccions, i també aquí la vinya especialment. 
Sabem que el sector vitivinícola és un sector estratègic per la seva capacitat tractora 
a l’hora de generar riquesa en el territori, no només per als viticultors sinó per tota 
l’economia del territori, i perquè també és un dels sectors que es mostrarà i que es 
mostra més resilient davant del que és el canvi climàtic que està afectant el nostre 
país. 

Per tant, ens interessa poder fonamentar bé totes aquestes eines, també d’as-
segurances, que ens permetin seguir donant aquesta seguretat als productors viti-
vinícoles. I, evidentment, sí que hi ha d’haver també, quan faci falta, com també 
comentava la companya, mesures extraordinàries, com s’ha hagut de fer davant 
d’aquella gelada que ha afectat de manera..., bé, la que ha sigut amb temperatures 
més baixes i de manera més sostinguda pràcticament de la història i que, per tant, 
ha suposat unes pèrdues i una afectació molt greu a l’economia de la fruita, fruita 
dolça o fruita seca, i aquí, doncs, quan ha calgut, el sector, el país de fet, perquè no 
és només un sector, no és només un departament, sinó que és tot el Govern, és tot 
el país que decideix donar uns ajuts extraordinaris més enllà, però sense menystenir 
aquesta norma que, malauradament, hi és, però que necessitem, perquè necessitem 
un sistema d’assegurances. 

No podem especular que si no tenim un sistema d’assegurances ens donaran un 
ajut igualment. Aquesta especulació no és bona per al sector, no ajuda a construir 
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polítiques que permetin fer-nos cada cop més capaços d’adaptar-nos i de superar el 
que implica el canvi climàtic. 

Per tant, per tot això, d’entrada votarem en contra dels dos punts d’aquesta pro-
posta de resolució. I m’he excedit amb el temps, em sembla.

El vicepresident

Bé; moltes gràcies, diputada. Vols venir a fer la votació? La faig jo? (Veus de 
fons.)

Doncs bé, passem a votar.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vuit vots a favor de la proposta de resolució.
Abstencions?
Vots en contra?
Vuit vots en contra.
Hi ha empat 8 a 8. Per l’aplicació del sistema de vot ponderat, queda aprovat. 

Encara que la presidenta hagi votat que no, ho hem aprovat igual (rialles): 67 a 65.
Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Seguim ara amb l’ordre del dia. 

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la modernització 
de les assegurances agràries

250-00631/13

El següent punt és la proposta de resolució sobre les mesures previstes per a 
la modernització de les assegurances agràries, presentada pel Grup Parlamentari 
VOX. Té cinc minuts el diputat López per exposar-la. Endavant.

Antonio Ramón López Gómez

Gracias, presidenta. Son continuas las quejas del sector agrícola sobre los fallos 
en el funcionamiento del actual sistema de seguros agrarios. La realidad es que la 
compensación que recibe el productor no siempre es ajustada al daño económico 
sufrido y no se consigue, por lo tanto, el objetivo de preservar su nivel de renta ante 
eventualidades meteorológicas que arruinan su cosecha. 

En Cataluña, el sector agrícola necesita un cambio en el sistema de seguros agra-
rios. Deben ser más transparentes y accesibles. Esta medida que consideramos pre-
ciso impulsar es una demanda continua de los agricultores. 

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari Socialistes. La diputada 
Ibarra té cinc minuts.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, ho dèiem en la passada proposta de resolució, no?, que 
n’hem parlat ara. En els últims anys, els efectes del canvi climàtic s’estan fent sentir 
amb major intensitat, no? Pedregades, gelades durant diferents anys, la greu sequera 
que ens està afectant..., per tant, cada cop més el sector agrari pateix més les con-
seqüències d’aquests fenòmens extrems d’un canvi climàtic que moltes vegades ens 
dona la sensació que precisament VOX intenta ridiculitzar les polítiques per fer-hi 
front. 

En qualsevol cas, que els agricultors puguin disposar d’una eina com les assegu-
rances agràries, amb una gran aportació pública, com passa a Espanya, és sens dub-
te positiu. De fet, creiem que no hi ha cap país a la Unió Europea que tingui aquest 
tipus d’assegurances, no?
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Ara bé, en els últims anys, degut a la repetició d’afectacions per fenòmens at-
mosfèrics en els cultius, s’ha posat en evidència la necessitat de millorar aquestes 
assegurances. I, de fet, en això està el Govern d’Espanya, de manera que la subven-
ció estatal de la prima d’assegurança agrària pujarà deu punts percentuals a partir 
de l’1 de setembre d’enguany.

Així, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació incrementa en 60 milions 
el pressupost destinat a les assegurances agràries fins a 317,7 milions d’euros, la xi-
fra més alta de la història. A partir de setembre, el percentatge mitjà de subvenció 
de l’Estat sobre el cost total de la prima s’incrementarà des del trenta-dos per cent 
fins a aproximar-se gairebé al quaranta per cent.

Que s’ha de seguir millorant? Doncs, possiblement, perquè sempre hi ha marge 
de millora en tot, no? Però el Govern d’Espanya ho està fent, és sensible a les ne-
cessitats del sector i això es tradueix en accions concretes i, en resum, en recursos. 

Per tant, votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular. El diputat Cornellà té cinc minuts.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies. Hi votarem en contra.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. El 
diputat Ferro té cinc minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

Per comunicar el nostre vot contrari.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari de Ciutadans. Diputat 
Alonso, té cinc minuts.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Per demanar votació separada dels dos punts.

La presidenta

Gràcies, diputat. Vaig més lenta jo amb el rellotge que les seves intervencions. 
Vot separat.
És el torn ara del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Anna 

Feliu. Endavant, per cinc minuts, diputada.

Anna Feliu Moragues

Molt bé. Gràcies, presidenta. Doncs bé, tal com s’ha comentat també anterior-
ment, és evident que al camp les assegurances són molt importants i que també està 
constatat que no cobreixen sempre allò que es malmet. I, per tant, és evident que cal 
que hi hagi una revisió i que hi hagi una millora de les assegurances en allò que des 
del món agrari es percep que cal millorar. I, de fet, l’expertesa hi és i els coneixe-
ments hi són per saber què és el que se vol demanar que es millori. 

Però, no obstant això, tot i que el Departament d’Acció Climàtica ens consta que 
s’entaula amb l’entitat estatal d’assegurances agràries, no hi ha l’acceptació de les 
propostes que es fan des de Catalunya de millora de les assegurances. De fet, només 
cal veure que, per exemple, també hi ha les assegurances que es dediquen a la vinya, 
que són diferents les que s’apliquen a Catalunya de la resta de l’Estat espanyol. I per 
tant, aquestes diferències, doncs, a vegades no s’entenen i no s’entenen sobretot quan 
la justificació és que no es poden desequilibrar les línies i es veu amb tot això que no 
hi ha una voluntat d’incorporar en el marc de l’assegurança les necessitats del sector 
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agrari català, com també passa, per exemple, amb la política agrària comuna, que 
tampoc es recullen les necessitats dels nostres pagesos. 

Per tant, jo crec que s’ha de modernitzar, sí, però també se’ns ha de deixar fer, 
perquè qui té l’última paraula no és el Govern de Catalunya, sinó que és el Govern de  
l’Estat, i posar de manifest que, malgrat això, el Govern de Catalunya també ha desti- 
nat un increment del pressupost a les assegurances agràries, amb aquesta voluntat 
també d’arribar allà on no es pot arribar.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
La diputada Alba Camps, endavant, per cinc minuts.

Alba Camps i Roca

Gràcies, presidenta. Se n’ha parlat àmpliament i en l’anterior proposta de resolu-
ció i també en aquesta, per tant no m’estendré.

Evidentment, doncs, comunicar el vot negatiu, contrari del Grup d’Esquerra Re-
publicana, i sí que és cert el que comenta la diputada Feliu, que m’ha sorprès l’ex-
posició que ha fet la diputada Ibarra, no?, d’aquesta voluntat de voler millorar les 
assegurances. Nosaltres només fem que reivindicar en els marcs on s’ha de fer les ne-
cessitats del món agrari català, sense que tingui una resposta favorable, i això és així. 

I, per tant, si hi ha aquesta voluntat per part del ministeri, emplacem que vagi en 
aquest sentit, i també que passem una mica als fets. Des del Govern català, des del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ho fem, de fet hem 
incrementat el pressupost, tal com també comentava la diputada Feliu, i, per tant, 
d’acord amb aquesta necessitat, però hi votarem en contra. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara passaríem a la votació de la proposta de resolució. S’ha 
demanat el vot separat dels dos punts. Per tant, votarem primer el primer punt. 

Vots a favor?
Dos vots a favor dels grups parlamentaris VOX i Ciutadans. 
Vots en contra?
Catorze vots en contra, dels grups parlamentaris del PSC i Units per Avançar, 

Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, En Comú Podem i CUP. 
Abstencions? 
No n’hi ha cap.
Passem ara a la següent votació, del segon punt. 
Vots a favor?
1 vot a favor de VOX.
Vots en contra?
Catorze vots en contra, dels grups parlamentaris Socialistes, Junts per Catalu-

nya, Esquerra Republicana, En Comú Podem i CUP.
I abstencions?
Una abstenció del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Sol·licituds de compareixença
356-00671/13, 356-00754/13, 356-00755/13, 356-00757/13, 356-00771/13, 

356-00785/13, 356-00786/13 i 356-00787/13

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença..., perdó, són totes les sol·licituds. No les llegiré punt per punt, són els punts 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I, com hem dit abans, si no hi ha cap demanda d’intervenció, 
faríem directament la votació.

Vots favor de les sol·licituds de compareixença?
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Vot favorable de tots els grups. Per tant, per assentiment dels grups parlamen-
taris del PSC, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem, CUP, 
Ciutadans i VOX, s’aproven totes les sol·licituds de compareixença per unanimitat.

Doncs, en principi ja està, ja hem fet tots els punts de l’ordre del dia d’aquesta 
comissió. 

Els emplacem a passar bon estiu i la següent comissió els comunicarem el dia, 
però serà a finals de setembre. D’acord? Doncs, cuideu-vos moltíssim. Molt bon es-
tiu, cuideu-vos. (Pausa.) Sobretot feu-me cas, eh? feu un bon estiu totes i tots.

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