
TAUL A DE CONT INGUT

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les actuacions neces-
sàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00872/12 4

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12 11

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a la situació dels viticultors pro-
ductors de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen Cava
356-00589/12 i 356-00590/12 17

Compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local 
Leader de Catalunya per a informar sobre la tasca que fan els grups d’acció local per 
al desenvolupament rural dels territoris i per a presentar la Declaració de la Seu
357-00547/12 17

Compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, per a infor-
mar sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denomi-
nació d’Origen Cava
357-00629/12 32

Compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi dels Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya, per informar sobre la situació dels viticultors produc-
tors de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen Cava
357-00630/12 35

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · quart període · sèrie C · número 357

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Sessió 10, dimarts 29 d’octubre de 2019

Presidència de l’I. Sr. Marc Solsona i Aixalà

Dos fascicles, fascicle primer

mvela
botó dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/18083442.pdf


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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 357
29 d’octubre de 2019

Sessió 10 de la CARPA 3 

Sessió 10 de la CARPA

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

a les tres de la tarda i onze minuts. Presideixen, en funcions, la vicepresidenta, Lluïsa Llop i 

Fernàndez, i el vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Josep Costa i Rosselló, acom-

panyats de la secretària, Munia Fernández-Jordán Celorio. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel 

Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano, 

Jorge Feijóo Suñol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de 

Ciu tadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Montserrat Macià i Gou, Tere-

sa Pallarès Piqué i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Montserrat For-

nells i Solé, Irene Fornós Curto, Mònica Palacín París, Rut Ribas i Martí i Bernat Solé i Barril, 

pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez 

Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García 

Gon zález, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalu-

nya (ARCA), Carles Luz i Muñoz, acompanyat del gerent, Albert Puigvert i Tuneu; el coordi-

nador nacional d’Unió de Pagesos (UP), Joan Caball Subirana, acompanyat del coordinador 

comarcal de l’Alt Penedès, Rafel Ramon Martorell, i la cap sectorial de la vinya i el vi dels 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Isabel Vidal Marsal.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les actuacions neces-

sàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues (tram. 250-00872/12). Subgrup Parlamen-

tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, juntament amb un altre diputat 

del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 

14; esmenes: BOPC 419, 9).

2. Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès (tram. 250-00942/12). Marc 

Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 406, 32; esmenes: BOPC 438, 23).

3. Compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local 

Leader de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 

a informar sobre la tasca que fan els grups d’acció local per al desenvolupament rural dels 

territoris i per a presentar la Declaració de la Seu (tram. 357-00547/12). Comissió d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Page-

sos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 

la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen 

Ca va (tram. 356-00589/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi dels 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pes ca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi 

base per a la Denominació d’Origen Cava (tram. 356-00590/12). Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Grup Parlamentari Republicà, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Republi-

cà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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La vicepresidenta

Bona tarda a tots i a totes. Comencem, donem inici a aquesta Comissió d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Començo disculpant el president, el Marc, que ha tingut una avaria amb el cotxe 
i que, per tant, li és impossible arribar. Per tant, jo el substituiré en aquesta sessió.

I no sé si els grups tenen alguna substitució a comunicar... (Pausa.) Grup Re pu
blicà, senyora Irene Fornós.

Irene Fornós Curto

Sí; gràcies, presidenta. Per part del Grup Republicà, la diputada Mònica Palacín, 
que substituïx el diputat Xesco Viaplana.

La vicepresidenta

Gràcies. I la senyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Per part de Junts per Catalunya, la diputada Teresa Pallarès substitueix el Marc 
Solsona.

La vicepresidenta

Gràcies. Doncs passaríem... (Veus de fons.) Ah, perdó. Sí, Francisco...

Francisco Javier Domínguez Serrano

Blanca Navarro, que substitueix a Jean Castel.

La vicepresidenta

D’acord. Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les 
actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues

250-00872/12

Començaríem, ara sí, ja, el primer punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució 
sobre la prevenció i extinció d’incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, 
el Se grià i les Garrigues, presentada pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’U ni tat Popular  Crida Constituent. Té la paraula la senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda. Com deuen haver vist, aquesta proposta de resolució, que vam entrar 
el mateix 9 de juliol, respon al context de l’incendi forestal que va afectar la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, que va calcinar més de cinc mil hectàrees el pas
sat mes de juny.

Aquest gran incendi forestal ha posat sobre la taula les deficiències en matèria de 
prevenció d’incendis que tenim com a país. I, simplement, el que fem la CUP  Crida 
Constituent és demanar que s’atenguin les demandes de les persones afectades i po
sar tots els mitjans disponibles per ajudar aquest territori a recuperarse. I, per altra 
banda, volem centrar el focus en una proposta de resolució que és concisa i que en
tenem que és de mínims: que cal posar les bases en matèria de prevenció d’incendis.

La Generalitat de Catalunya ha destinat el 90 per cent de la despesa en incen
dis dels últims quinze anys a l’extinció. Només un de cada deu euros es destina a la 
prevenció d’incendis, i és evident –i en aquest punt ens centrem, o en aquesta qües
tió ens centrem, en el punt número 4– que cal revertir aquesta situació i entendre la 
gestió del risc d’incendi com una oportunitat per al desenvolupament rural, el reco
neixement del paper de les activitats agràries i forestals en la gestió del combustible 
i la seva relació amb la qualitat del paisatge i altres serveis ambientals.

Acabo: també fem referència a una de les eines que disposem per gestionar i per 
prevenir els grans incendis forestals, que són els plans de prevenció d’incendis –els 
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PPI–, els punts estratègics de gestió –els PEG– i els perímetres de protecció priori
tària. Justament, una part de la zona afectada del greu incendi forestal de la Ribera 
d’Ebre no estava integrada –no està integrada– a cap PPP, i per tant, no va poder 
desen volupar cap actuació en matèria de prevenció de grans incendis forestals, tot i 
que es tracta d’un territori amb una continuïtat i una estructura de massa forestal que 
el fan molt vulnerable davant d’un gran incendi. Per això nosaltres demanem que cal 
abordar aquesta gestió dels incendis de forma global, prioritzant la revisió i modifi
cació dels límits dels perímetres de protecció prioritària actuals i la redacció de tots 
els PPI i els PPP que no estan redactats. 

Acabo, simplement –després diria que tinc un altre torn de paraula–, per fer sa
ber a tots els grups parlamentaris..., bé, primer per agrair especialment a la diputada 
Irene Fornós la feina que hem pogut fer per transaccionar. Pel que fa a les esmenes 
de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, tenim una proposta de transacció en re
lació amb l’esmena 1, que fa referència al punt 1; pel que fa a l’esmena 2, l’accepta
ríem, i l’esmena 3 d’aquests dos grups no l’acceptaríem, i per tant, el punt 4 quedaria 
tal com l’havíem presentat.

La vicepresidenta

D’acord; moltes gràcies. Ara, per posicionarse sobre les esmenes presentades, la 
senyora Irene Fornós, del Grup Republicà.

Irene Fornós Curto

Gràcies, presidenta. Bé, com ja ha avançat la diputada Natàlia Sànchez, que són 
qui han presentat esta proposta de resolució..., també agrair que haguéssim pogut 
arribar finalment a poder fer esta transacció, i també, bé, en la resta de les esmenes 
que mos han acceptat.

En tot cas, bé, doncs, puntualitzar una mica, també contextualitzarho una mi ca, 
no? Ella també comentava que la van presentar recentment, produït l’incendi. Evi
dentment, d’aquells dies cap aquí, des del mateix departament, i la mateixa gent del 
territori, evidentment, s’han menejat, s’han mogut, no?, per a poder anar pal·liant, 
també, tots los efectes dels incendis.

És una proposta de resolució molt centrada, sobretot, en lo tema de la prevenció. 
Tots també estem d’acord, no?, que la prevenció, al cap i a la fi, és per lo que hem 
d’intentar tots apostar i així s’ha anat manifestant, també, en les diferents mocions 
que han passat pel Ple o en la mateixa compareixença que va fer, també..., bé, en un 
moment que també la consellera va poder parlar sobre el tema dels incendis, no?

En tot cas, jo sí que també voldria comentar que una part del territori que es va 
cremar..., hi ha una gran part afectada que hem de reconèixer que era terreny agríco
la, i des d’aquí, també, doncs, vull fer esta crida en esta comissió, no?, de que moltes 
vegades són terres abandonades que al final se van cremar, que segurament si ha
guessen pogut estar treballades això no hagués passat, i que també a vegades és una 
responsabilitat dels membres d’esta comissió, de treballar en aquelles polítiques de la 
conselleria d’Agricultura i en aquelles polítiques encaminades en poder fer que l’agri
cultura siga sostenible, perquè darrere de tot això, evidentment, també mos ve un tema 
de despoblament rural i de moltíssimes mancances.

Simplement, després, puntualitzar, a la número 4, que és la que comentàvem que 
no ens han acceptat: estem d’acord que calen més recursos, però, en tot cas, nosal
tres creiem que el que cal és aprovar un pla que afecte tot el país i, en funció d’este 
pla estratègic, evidentment, doncs, després mirar quin és el pressupost que es ne
cessita.

Res més. Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. Ara també tindria la paraula la senyora Imma Gallardo per posicio
narse... (Veus de fons.) Ah, perdona. D’acord. Doncs la diputada Montse Macià, per 
part del Grup de Junts per Cat.
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Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies. Abans que re, aprofito per saludar el tinent d’alcalde de l’Ajunta
ment de Maials, que va ser un dels pobles profundament afectats pels incendis del mes 
de juny d’enguany. I certament, diputada Sànchez, com vostè diu a l’exposició de mo
tius, està clar que hem de posar tots els mitjans possibles per ajudar els pobles de la co
marca de la Ribera d’Ebre, de la comarca de les Garrigues i de la comarca del Segrià 
que van viure aquests incendis. Perquè cal esmerçar tots els mitjans per ajudarlos a 
recuperarse, si és que es pot dir així, atès que les pèrdues que han sofert els nostres 
veïns i veïnes han estat devastadores, tant per les pèrdues econòmiques..., però també 
aquelles més emocionals i vinculades al paisatge vital.

I d’entrada, està clar, agrairli la voluntat d’arribar a acords, de transaccionar i ac
ceptar alguna de les nostres esmenes. Perquè de ben segur que en aquest tema, dra
màtic pels que l’han viscut i per les seves conseqüències, ens hi trobem. 

El primer que va fer el territori, un cop es va extingir l’incendi, va ser, és clar, de
manar ajuda. Els nostres pagesos van demanar un pla de xoc que permetés netejar els 
boscos amb la retirada d’arbrat i mesures per facilitar la regeneració, recuperar les fin
ques i restablir el sistema de reg.

I, certament, tot aquest temps és en el que ha estat treballant el departament, que 
ha elaborat i presentat un conjunt de mesures destinades a la recuperació producti
va del territori cremat, amb la neteja de la zona forestal cremada, l’establiment de 
crèdits a interès zero i ampliació de les zones de la xarxa de regadiu, eh? Per tant, li 
agraïm l’acceptació de l’esmena relativa al seu punt 3.

I pel que fa al seu punt 1, també reiterem, conjuntament, i ho ha fet la diputada 
Fornós..., li agraïm la seva voluntat de transaccionar, perquè entenem que el períme
tre de protecció prioritària recull tant el risc d’incendi en base a la configuració del 
paisatge com també el risc històric. I entenem que la modificació dels PPP no pot ser 
un recurs a aplicar de forma indiscriminada sobre les zones més recentment afectades 
per un incendi, ja que realment el perímetre de protecció delimita els sectors de risc, 
i el que vol és delimitar, d’alguna forma, els sectors amb major probabilitat de gran 
incendi forestal. I en tot cas, està clar, és bo revisar, cal revisar, cal modificar els que 
ja tenim i fer la redacció de tots els que falten. Per això, li agraïm la transacció.

I pel que fa al seu punt número 4, també d’alguna manera o d’una altra, com deia la 
diputada Fornós, nosaltres intentàvem –bé, proposàvem– establir un pla de prevenció 
d’incendis per a tota Catalunya que permeti pressupostar anualment. Perquè entenem 
que és imprescindible que els pressupostos destinats a la prevenció es fixin a partir d’un 
pla d’actuació i de prevenció d’incendis a tota la superfície forestal del país.

I, és clar, també s’hi referia la diputada Fornós: claríssimament, hem d’esmerçar 
tots els esforços en prevenció, per poder contrarestar el risc i minimitzar els danys 
d’incendis forestals com els que vam viure a les nostres terres. Però, per això mateix, 
precisament, també hem de lluitar contra el despoblament dels nostres pobles..., i per 
l’abandonament del camp, un dels motius que afavoreix la virulència dels incendis. 
Perquè protegir el territori també és protegir els pagesos, que és el que hem de fer.

Per tant, votarem a favor dels tres punts, primer, i ens abstindrem en el punt nú
mero 4.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. És ara el torn del senyor Francisco Javier Domínguez, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí; gracias, presidenta. La gran amenaza de los grandes incendios forestales tiene 
diferentes causas: el abandono de los campos de cultivo, la no gestión de las masas 
forestales y la disminución de la actividad de la ganadería extensiva y el pastoreo. 
Independientemente de los planes de prevención de incendios, como tener los cami
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nos arreglados y los accesos, una red de puntos de agua, la previsión de recursos para 
el momento de la extinción, además, es imprescindible luchar contra el abandono de 
las fincas, reactivar la actividad forestal con planes de gestión o conservar el paisaje 
agrario en mosaico. Muchas de estas acciones son transversales, porque son muchas 
las causas del abandono de fincas agrarias y forestales. Entre ellas está la educación 
y la sanidad en el medio rural, servicios ordinarios como la red viaria, comercio, co
municaciones –como la banda ancha–, la disminución de la población, la disminu
ción de oportunidades de futuro para los jóvenes...

Los grandes incendios forestales no solo es un tema de prevención de incendios, 
que también, sino que es la consecuencia de una falta de políticas que potencien el 
mundo rural en su conjunto.

Apoyaremos la propuesta, a sabiendas de que solo se trata de una parte del pro
blema y no del conjunto de medidas que haría falta, como han expuesto antes mis 
compañeros.

La PR, básicamente, tiene cuatro puntos que, muy resumidamente, van desde la 
revisión de los perímetros de protección prioritaria y estrategias para actuar fuera de 
estos perímetros, un plan de actuación urgente para minimizar o restaurar las afec
taciones del gran incendio de la Ribera d’Ebre, elaborar planes de prevención de in
cendios con dotación económica y mejorar el presupuesto destinado a la prevención.

En este cuarto punto sí que quiero hacer especial hincapié, porque la propues
ta original era interesante, la propuesta de enmienda también era interesante, pero 
me choca que los partidos que dan apoyo al Gobierno no apoyen este cuarto punto, 
aunque no hayan aceptado la enmienda. Porque, realmente, mejorar el presupuesto 
en prevención es parte de la clave para evitar los daños de estos grandes incendios 
forestales.

Gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. (Veus de fons.) Té la paraula ara el diputat Òscar Ordeig, pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Nosaltres, per anunciar que votarem a favor 
dels punts de la moció. Crec que és important portar aquí els problemes i les desgrà
cies, com en aquest cas, que van passar a la Ribera d’Ebre, al Segrià i les Garrigues, 
amb l’incendi, per veure aviam quines coses no s’han fet prou bé i quines mesures de 
suport es poden donar a partir d’ara. Per tant, la solidaritat als ajuntaments, als afec
tats i a tots els ciutadans d’aquestes comarques.

Jo volia començar, també perquè anem repetint moltes vegades diferents votacions 
de temes similars, amb una moció que vam aprovar al Parlament –crec que el grup de 
govern, si no recordo malament, es va abstenir, i per tant va facilitar que s’aprovés–, 
en la qual dèiem que tenim un problema d’origen, que és de gestió del territori i d’a
ban donament, gestió i abandonament, que porta a despoblació, i molts i molts pro
blemes que fan que una..., com hem vist ara amb les pluges, doncs, les conseqüències 
siguin catastròfiques, pitjors que si féssim una bona gestió. I en el cas dels incendis, 
tres quarts del mateix. 

Aquí en el Ple del Parlament vam aprovar un punt que deia: «El Parlament de 
Catalunya lamenta la manca, per part del Govern, d’un projecte integral de país amb 
accions i finançament concrets, per a contrarestar la despoblació, l’empobriment i 
l’envelliment que pateixen moltes comarques rurals.»

I a partir d’aquí demanàvem la implicació del conjunt del Govern per aprofundir 
en l’agilització de tasques de la Comissió Interdepartamental sobre la Despoblació, 
i també un seguit de mesures fiscals, pressupostàries, d’infraestructures per intentar 
que la gent pugui viure dignament al territori, que es pugui fer una bona gestió del 
territori, que es faci una bona gestió forestal, perquè aquí tothom parla de la ges
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tió forestal, el seu aprofitament, la silvicultura, però no acabem d’aixecar el vol en 
aquest sentit ni acabem de ferne un aprofitament. I quan s’ha de comprar fusta per a 
les nostres serradores, resulta que l’hem d’importar d’altres països. Per tant, està bé, 
però jo crec que tard o d’hora ens haurem de fer un plantejament de què no estem 
fent bé i com ho hauríem d’abordar. 

També, evidentment, en aquesta moció dèiem que s’havia de presentar un paquet 
d’ajudes als agricultors, als veïns afectats per l’incendi i, per tant, que hi hagués una 
interlocució molt clara. Nosaltres un incís que vam posar..., perquè també hem entrat 
algunes mocions arreu del territori en aquest sentit, com altres formacions políti
ques... El que sí que dèiem, tenim infraestructures..., podríem fer una discriminació 
positiva aprofitant aquesta desgràcia, i és: tenim infraestructures de reg –estic pen
sant en el cas de les Garrigues– pendents de posar en funcionament, pel que sigui, 
pels darrers anys. Doncs, encara que només sigui aquesta desgràcia, perquè serveixi 
per prioritzar, per avançar la posada en funcionament d’aquests regs, per la posada en 
funcionament de determinada infraestructura tecnològica o de determinats camins 
que no s’arreglen de fa temps. Això és el que porta progrés, això és el que fa que les 
finques siguin viables i això és el que ajudaria que els pagesos afectats per l’incendi, 
doncs, puguin tirar endavant després d’aquesta desgràcia.

En tot cas, agraïment per portar la moció aquí, per poder parlarne una estona tots 
plegats i per intentar que fem mesures de compensació, però també mesures de pla
nificació millors de les que hem fet fins ara per evitar que es repeteixin en el futur.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Ordeig. És ara el torn del diputat Marc Parés, del Grup Parla
men tari de Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Bé; bona tarda. El nostre grup també votarà a favor d’aquesta moció. Com ara co
mentava el diputat Ordeig, també és una qüestió, doncs, que en diverses altres moci
ons, també en el Ple del Parlament, el nostre grup ho ha portat, igual que altres, i que 
hem anat insistint en la importància que la millor prevenció d’incendis té a veure amb 
la gestió del territori, té a veure amb la gestió forestal –s’ha dit també aquí, no?–, té 
a veure amb un territori que sigui productiu, que sigui actiu, que aposti, també, per 
la ramaderia extensiva, per l’agricultura, per un model de paisatge en mosaic agro
forestal..., que aposti sobretot –després tenim alguna compareixença per desenvolu
par aquestes qüestions– per un model de desenvolupament local en el territori. 

La moció en parla, no?, s’enfoca molt en la qüestió de la prevenció, parla també 
de la necessitat de presentar un pla d’actuació urgent per a la restauració de la zona 
afectada, cosa que ja, en realitat, hem votat en aquest Parlament i hem aprovat. I cre
iem que és important insistirhi. Que s’orienti, entenem nosaltres, no?, a poder recu
perar el potencial productiu d’aquestes zones, a poder refer les instal·lacions de reg, 
doncs, per tornar a convertir el territori en productiu, com comentava la diputada 
For nós, també. Del percentatge de terres cremades en aquest incendi el 20 per cent 
eren conreu, el 40 per cent eren terres ermes; per tant, es posa en relleu, també, quin 
és l’abast del problema.

I per concloure, una reflexió, també, sobre la segona cosa que fa la moció, que és 
posar l’accent en la prevenció, cosa que nosaltres compartim plenament. De fet, en el 
mateix text la moció parla de quinze anys, no?, en què s’han posat tots els esforços en 
l’extinció –segurament en més anys, també. Però és cert, sense desmerèixer la millora 
que hem tingut en polítiques d’extinció en aquest país, i per tant, en la capacitat que 
tenim en extinció..., però la importància que això s’ha d’abordar des de la prevenció. 
I aquí l’apunt que volíem fer és reconèixer també la tasca que estan fent, per exemple, 
les diputacions en matèria de prevenció d’incendis. Però que és una prevenció que 
s’ha enfocat molt, en realitat, també, a l’extinció. Perquè quan es tracta de..., bàsica
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ment, el que fan els plans de prevenció d’incendis és arranjar camins, perquè després 
els bombers puguin passar per extingir –per tant, és una prevenció que s’orien ta molt, 
també, a l’extinció–, i tenir els punts d’aigua habilitats, per després poder extingir. 
Nosaltres entenem que la prevenció ha d’anar molt més enllà i ha de tenir a veure, 
com deia abans, doncs, amb la gestió del territori, amb la gestió forestal.

En tot cas, agrair també que puguem tenir aquesta moció aquí, que la votarem a 
favor i que sembla ser, doncs, que hi ha bastant de consens a la cambra per revisar 
el model, per apostar per un altre model de gestió territorial. La pregunta és: com 
ho fem per tirarho endavant?

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Parés. Seria ara el torn de la diputada Esperanza García, del Sub
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, per anunciar això: la substitució del se
nyor Alejandro Fernández, que no ho he dit abans perquè he arribat una mica tard.

Posicionarnos, amb relació a aquesta proposta de resolució, a favor. Creiem que 
és important, doncs, que el Govern prengui com a positiu els tres primers punts de la 
proposta. No el quart, que al cap i a la fi és una ironia en si mateix, perquè es parla 
de millorar el pressupost en gestió i en prevenció de risc d’incendis i, en canvi, en
cara seguim esperant un pressupost que es va presentar en powerpoint a la premsa, 
però encara no s’ha tingut la valentia política de portarlo a aquesta cambra, que és 
qui ho ha d’aprovar, no? 

Respecte als punts en concret, de la nova definició de perímetres, etcètera, clar, 
al final jo crec que la proposta és molt bona i és positiva, però no amaga, doncs, 
quin és el model d’oportunitats que volem per al medi rural, no? I n’hem parlat molt, 
aquesta legislatura, també la passada. I jo crec que és crònic, aquest debat, no?, sobre 
el model d’oportunitats que volem al medi rural per tal de que la gent s’hi quedi a 
viure, tingui possibilitats de desenvolupar el seu projecte vital. Hem parlat del model 
de connectivitat, de 4G, etcètera.

Jo sempre deixo sobre la taula –facin el favor de copiar, com ha fet la comunitat 
de Castella i Lleó– el pla que nosaltres vam presentar al seu moment, que era el pla 
300 per cent, de connectivitat total del territori a internet, i que la moció de censura 
no ens va deixar implementar, amb el Govern de Rajoy. Crec que és una bona pos
sibilitat i que no passa res per copiarla, si funciona bé. 

I també no amaga això..., bé, el model de gestió forestal, que és eficient i que, a 
vegades, doncs, s’ha d’adaptar al territori. En el cas de Life Montserrat va funcionar 
molt bé. Jo no sé si és equiparable a d’altres zones a Catalunya, del territori, però 
estaria bé de replantejarlo.

I, en qualsevol cas, com que els punts que aborda aquesta proposta de resolució 
creiem que són bons, hi donarem recolzament, pràcticament a la totalitat.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Ara, per acabar el debat d’aquesta proposta de resolució, té la 
paraula la diputada Natàlia Sànchez, per posicionarse respecte a les esmenes.

Natàlia Sànchez Dipp

Com deia quan presentava la PR, i si es fixen en la data, quan l’incendi forestal 
encara no estava ni controlat. I sí, com hem compartit, entenem que és una proposta 
de mínims. Pel que fa al desplegament o als 2,2 milions d’euros, si no m’equivoco, 
que s’han destinat a la zona, que s’està invertint ara mateix en la millora dels vials, 
tallada de fusta que podria caure a pistes, trampes per controlar possibles afectacions 
de plagues, etcètera, nosaltres entenem que són qüestions que estan dintre de lo que 
toca, que el departament està desplegant de forma correcta.
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Això sí, volem posar sobre la taula que van ser els pagesos i pageses que es van 
mobilitzar, van fer talls a les carreteres i van protestar per demanar al departament 
que rectifiqués les primeres declaracions de la consellera Jordà, que apuntava que 
no hi hauria cap línia especial, pressupostària, i permetre que això fos rectificat.

D’altra banda, compartir el sentit general: que hi ha un consens ampli sobre aques
tes qüestions. 

Sobre l’esmena número 3, dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, 
nosaltres no és que estiguem en contra del Pla de prevenció d’incendis per tota Ca
talunya, si bé podria encaixar perfectament amb la proposta que nosaltres fèiem.

Però nosaltres el punt 4 l’hem volgut mantenir tal com estava redactat, perquè vo
lem posar de manifest aquesta desproporció brutal que hi ha entre els recursos desti
nats a la prevenció i a l’extinció, que insisteixo que són norantadeu –un de cada deu 
euros que s’inverteix és, només, per a prevenció–, i que entenem que la literalitat que 
plantejàvem de tendir a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a l’extin
ció i a la prevenció era imprescindible per nosaltres de deixarho escrit, malgrat que 
sabem perfectament, com ja s’ha manifestat, que fins que no hi hagi uns pressupos
tos, també, doncs, aquí el paper ho aguanta tot.

Finalment, també, sumarme a les qüestions que s’han plantejat amb relació a la 
necessitat de plantejar el reequilibri territorial com una prioritat de país. I a més a 
més, quan parlem de Terres de l’Ebre, que bàsicament el que hi acabem fent són abo
cadors i macroinfraestructures que ningú vol.

Acabo. Insisteixo en el tema dels perímetres de protecció prioritària. Restaven i 
resten fora dels PPP el nordoest del municipi de Flix; el nord del municipi de Riba
roja d’Ebre; el sud dels municipis de la Granadella, Llardecans, Maials, Serós i la 
Granja d’Escarp; l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del municipi d’Almatret. 
Per tant, també hi ha aquesta voluntat d’assenyalar les mancances, hi insisteixo, en 
la prevenció, que és on hauríem d’estar invertint tots els recursos.

Moltes gràcies a tots els grups pel suport a la proposta de resolució.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Passaríem a votació. Perquè tots ho tinguem clar, votaríem... 
(Francisco Javier Domínguez Serrano demana per parlar.) Disculpi?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Que volia demanar disculpes, perquè m’havia semblat que deien, els grups d’Es
querra i de Junts, que votarien en contra, i era que no hi donaven suport, però s’abs
tindran. O sigui que les meves disculpes.

La vicepresidenta

D’acord.
Passaríem, com deia, a votació. Perquè tots ho tinguem clar, votaríem el primer 

punt transaccionat, tal com s’ha transaccionat, entre el grup de la CUP, el Grup Re pu  
blicà i del Grup de Junts per Cat; el segon punt, d’acord amb l’esmena presentada pels 
grups Republicà i de Junts per Cat, i els punts tercer i quart, tal com es proposaven 
originalment en la proposta de resolució.

Cal votarne algun per separat? El quart, entenc... (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) 
Perfecte.

Doncs passaríem primer a la votació del punt 4.
Vots a favor de la proposta?
Onze. (Veus de fons.) La número 4; sí.
Abstencions?
Doncs quedaria aprovat per 11 vots a favor i 10 vots d’abstenció.
I passaríem a votar la resta de la proposta de resolució; per tant, punts 1, 2 i 3.
Vots a favor de la proposta?
Quedaria aprovada, doncs, per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12

Ara passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
el preu del raïm al Penedès. Té la paraula el diputat Marc Parés, en tant que presen
tant d’aquesta proposta de resolució.

Marc Parés Franzi

Sí. Com en el cas de la proposta de resolució anterior, nosaltres vam presentar 
aquesta proposta també en una situació, en un moment concret, en què es va donar a 
conèixer, no?, doncs, la situació que afectava molt directament el preu del raïm al 
Penedès, durant aquest estiu; una situació greu que va originar, durant el mes de 
setembre, períodes de vagues i mobilitzacions per part d’Unió de Pagesos, JARC, 
l’Associació de Viticultors del Penedès, no?, i, per tant, un conflicte o una problemà
tica, entenem, doncs, de molta gravetat. I vam voler presentar aquesta proposta de 
resolució en aquell moment, plantejant una sèrie d’accions, de mesures, per donarhi 
resposta.

Nosaltres entenem que la problemàtica..., o en el sector agrícola un dels principals 
problemes que tenim avui dia és el tema del preu; per tant, la necessitat de com avan
cem cap a un preu just agrari. I ho vam veure molt manifestament, molt clarament, 
aquest estiu, en el cas del preu del raïm al Penedès, on –per donar algunes dades, eh?, 
però– estem parlant de que el preu de cost giraria al voltant dels 0,4 euros el quilo; 
que per fer l’activitat rendible necessitaríem o hauríem de parlar d’almenys un euro el 
quilo, i que en la campanya d’aquest estiu s’estava pagant a 0,3 euros el quilo; per tant, 
per sota del preu de cost, una cosa que és evident que fa del tot inviable l’activitat. 

Creiem que aquesta situació és greu, no només per la situació puntual d’aquest any, 
sinó per la situació d’incertesa que representa per al sector haver de viure amb aques
ta incertesa del desconeixement i de què passarà un any rere l’altre, per la qüestió, 
doncs, de la necessitat de que hi hagin d’haver, no?, o entenem que hi hauria d’haver 
contractes signats en els quals es coneguessin les condicions de pagament amb sufi
cient anticipació. Per tant, la sensació d’incertesa creiem que és un element de gravetat 
important, i més concretament aquest estiu, doncs, com s’ha manifestat, amb aquesta 
reducció del voltant d’un 30 per cent del preu del raïm en relació amb les campanyes 
precedents.

Crec que tots els grups..., tothom és coneixedor de la problemàtica que hem vis
cut aquest estiu; també som conscients, doncs, que el Govern s’hi ha posat a treba
llar, i també som conscients de la dificultat de resoldre la situació, però, al mateix 
temps, de la injustícia que representa i de l’impacte que té, no només per al sector 
en si mateix, sinó per al conjunt del territori, i també, doncs, pels efectes, no?, sobre 
altres activitats i altres empreses auxiliars lligades al sector, de maquinària vitícola, 
fitosanitària, material vegetal, materials vitícoles diversos, i també, per al conjunt del 
territori, enllaçant amb el que dèiem en la moció precedent de la importància que té, 
en aquest cas per al Penedès, doncs, l’activitat vitícola i l’impacte que tindria sobre el 
paisatge, sobre el conjunt del territori la seva eliminació progressiva per aquest efecte 
de la baixada de preus.

Amb relació a això, el que proposàvem nosaltres, doncs, era garantir, buscar els 
mecanismes per garantir que aquestes activitats puguin tenir la seva viabilitat ga
rantida davant d’aquesta situació.

Proposàvem que el Govern, doncs, exercís amb la màxima urgència, no?, la mis
sió de mediació i arbitri per una negociació. Som conscients, també..., és a dir, i po
sem també sobre la taula l’element que hi ha aquí unes grans empreses que controlen 
el preu enfront de diversos viticultorsproductors que no tenen la capacitat d’incidir 
sobre això, i, per tant, com algunes grans empreses sí que tenen aquesta capacitat 
de controlar el preu. Després, tenim també dues sol·licituds de compareixença amb 
les quals podrem aprofundir en com està la situació actualment i quines són les cau
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ses i les característiques d’aquesta situació. Però, en tot cas, nosaltres proposàvem 
aquesta intervenció per part del Govern amb aquesta missió de mediació i arbitri.

I, per últim, que es realitzés un estricte control de l’entrada de raïm de fora de les 
denominacions d’origen o amb manca o irregularitats de documentació, sancionant 
totes les infraccions.

Per part dels grups que donen suport al Govern ens han presentat algunes esme
nes, que ara entenc que s’explicaran, però que ja avanço que entenem que milloren el 
contingut de la moció i que, per tant, les acceptarem.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Parés. Ara, per posicionarse, és el torn del Grup Parlamentari 
Republicà. Com que qui intervinc soc jo, i d’acord amb el Reglament, al no haverhi 
el president i la vicepresidenta haver d’intervenir, s’ha fet venir un membre de la 
Me sa del Parlament, i, per tant, el diputat Costa presidirà mentre faig la intervenció 
en aquesta sessió i anirem compaginantho així.

(Pausa llarga.)

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Reprenem, per tant, amb el torn de les esmenes del Grup Republicà, i té 
la paraula la diputada Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Gràcies, diputats, diputades. Com explicava el diputat Parés, 
tenim sobre la taula una PR sobre el preu del raïm al Penedès, que bàsicament vol 
dir que parlem del preu del raïm destinat a cava. El sector del cava és un sector eco
nòmicament molt important a casa nostra. Per agafar unes quantes xifres del 2018, 
parlem d’una producció que, en termes econòmics, supera els 1.100 milions d’euros, 
244 milions d’ampolles, exportacions a mercats exteriors per un valor superior a 165 
milions d’ampolles, 6.500 explotacions i 224 empreses elaboradores. Tot un gruix de 
xifres que demostren la importància d’aquest sector a casa nostra i que fan que, mal
grat que la DO Cava, sobre el mapa, té una dispersió territorial, una dispersió curio
sa, que una denominació d’origen no estigui ben bé lligada a un origen, i és una mala 
opció que, en el seu moment es va triar i que genera bona part dels problemes que ac
tualment patim..., però que, evidentment, està immensament focalitzada a Catalunya 
–per sobre del 98 per cent, segurament– i, especialment, a la zona del Penedès, on 
bona part del nostre caràcter i de la nostra terra, de tot l’entorn, ve d’aquest raïm que 
va destinat en bona part a les bombolles. 

Al sector del vi i el cava és cert que fa anys que es respira una preocupació de 
veure que els preus no són els que haurien de ser perquè els viticultors, perquè els 
pagesos es poguessin guanyar la vida. I enguany això va acabar detonant quan, 
abans de l’inici de la verema, Freixenet va comunicar que fixava el preu de compra 
de les tres varietats més importants del cava –del macabeu, xarel·lo i parellada, que 
fan gairebé el 82 per cent de la superfície inscrita en la DO Cava– en trentatres 
cèntims en el cas de que la graduació fos superior a 9,6 graus, i per sota d’aquesta 
graduació baixava el preu per sota dels trenta cèntims. Evidentment, amb aquests 
preus tan absolutament misèrrims, al cap de tres minuts s’hi van sumar Codorniu, 
amb uns preus molt similars, i s’hi va sumar, també, el Grup García Carrión –Jaume 
Serra–, provocant un problema immens a nivell de tots els viticultors. Perquè és evi
dent que, malgrat que abans deia que hi ha 244 elaboradors..., però la veritat és que 
aquests tres concentren les grans quantitats de la producció i de la compra d’aquest 
raïm als pagesos. Per tant, actuen certament com a oligopoli i fan que, difícilment, 
mentre altres elaboradors han respectat uns preus molt diferents, oferint un preu 
molt més digne per les diferents varietats, evidentment, encara més per les produïdes 
sota producció ecològica, producció integrada, producció biodinàmica..., però, evi
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dentment, són quantitats molt minoritàries que fan que a nivell de Penedès hi hagi 
un problema important.

Com en totes les situacions complexes, hi han diferents elements que les produei
xen. Els excedents que no baixen, perquè no s’estan reduint els rendiments autoritzats 
per hectàrea; però també és veritat que no podem reduir rendiments perquè llavors 
els pagesos, al preu que es paguen, encara rebrien menys diners. Per tant, és una mica 
un peix que es mossega la cua. Que, evidentment, està agreujat pel permís per part 
del ministerio d’incrementar les hectàrees plantades de la DO Cava, quan és evident 
que no calen més hectàrees, i malgrat la petició expressa que en feia el consell re
gulador.

Un altre factor, segurament, és el creixement insuficient de les vendes de cava, que, 
evidentment, si pugessin molt més les vendes, doncs podria anar eixugant aquests ex
cedents. I, com deia abans, un mercat molt focalitzat en un oligopoli que fa que, mal
grat haverhi 224 elaboradors, a l’hora de la veritat, el mercat el controlen entre tres 
grans empreses i fixen uns preus que, evidentment, no donen perquè els viticultors, 
els pagesos, puguin viure de la seva feina.

Segurament, dos anys de sequera extrema havien maquillat aquesta situació. 
Aquest any, en què hi ha una collita bona, la situació esclata i fa que, el 14 d’agost, uns 
trescents pagesos es concentrin a Vilafranca per queixarse, per denunciar aquesta 
baixada de gairebé un 30 per cent del preu del raïm, que porta els preus a preus del 
segle passat i que fan absolutament inviable que es pugui sobreviure amb aquestes 
produccions.

Aquesta primera mobilització va anar seguida de dues mobilitzacions més: una 
altra manifestació a Vilafranca i una vaga el 5 de setembre, una vaga en plena ve
rema, que denota la grandíssima preocupació que té el sector, perquè, evidentment, 
els pagesos no paren enmig d’una verema en condicions normals.

El 22 d’agost la consellera Teresa Jordà es va –ja en el territori– reunir amb les 
parts afectades per abordar tota la problemàtica, i tenint molt clar que l’Administra
ció pública no pot garantir ni intervenir els preus en un context de lliure mercat i que, 
per tant, l’únic que pot fer és incentivar, posar les bases i treballar conjuntament amb 
totes les parts per tal de promoure un debat a fons del sector que vagi acompanyat 
de la posada a disposició de les explotacions vitícoles i del conjunt del sector i les 
mesures per propiciar una millora dels preus del raïm, que és el que necessitem per 
garantir la viabilitat de les explotacions.

Per tant, agrair molt la presentació d’aquesta proposta de resolució, compartim 
fil per randa el que en ella s’hi exposa. Agrair, també, com sempre, la predisposició 
del diputat Parés a parlarne i a poder arribar a acords. És evident que des del Grup 
Republicà subscrivim tots els punts –més, tal com ha quedat redactat amb aquestes 
esmenes proposades– i que votarem a favor de tots i cadascun dels punts.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. A continuació és el torn del diputat Josep Maria Forné, del 
Grup de Junts per Catalunya.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Poca cosa més a explicar, perquè entre l’exposició de motius 
del text, l’exposició que ha fet, també, brillant, el diputat Parés en la seva interven
ció i la que acaba de fer la diputada Llop, explicant la situació, poc me queda d’as
senyalar.

És veritat que és una proposta de resolució que està situada en un moment tempo
ral, que la veiem fora d’aquest moment temporal, però té una projecció més enllà de, 
que és el problema de quan el mercat no funciona, quan els oligopolis, a més a més, 
volen escanyar un sector important i ho fan marcant un preu, en aquest cas, per sota 
del cost..., doncs ha d’haverhi alguna reacció. Els tres punts de la proposta de resolu
ció busquen corregir, en la mesura que puguin, aquestes situacions, cosa que cal fer, 
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perquè és veritat que es produeix l’estiu passat, però que això pot tenir, perfectament, 
situació més endavant.

Llavors, el que cal és, bé, buscar els mecanismes que puguin corregirho, dins 
del que es pugui corregir, que és el sistema de control, que és la mediació, etcètera.

I agrair la disposició del diputat Parés en acceptar les modificacions en la redac ció 
–perquè, principalment, són modificacions a la redacció– dels tres punts, als quals, 
com ja s’ha dit, doncs, votarem a favor.

I que esperem que això no es torni a repetir, aquestes situacions en què l’oligo
poli d’alguns compradors acaben situant els productors per sota i escanyant tot un 
territori.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Per torn de posicionament, ara és el torn del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Escuchaba al company Marc: 0,30, 0,45. Estas cifras ya me 
suenan, no son mis medidas ni es la serie Fibonacci, esto ya lo he vivido, estas mis
mas cifras, con la fruita dolça: 0,30 es a lo que pueden vender; 0,45 es el coste de 
producción. Es un sector que ya conocemos todos cuál es su idiosincrasia, que son 
once meses invirtiendo y trabajando y un mes para cruzar los dedos y ver a cuánto 
se puede vender la cosecha.

Encuentro que es adecuada la propuesta que nos hace el company d’En Comú 
Podem, pero creo que es un poco extrapolable, en este caso es de las uvas, pero es 
extrapolable a todo nuestro sector, absolutamente a todo, ¿no? Y eso me preocupa, 
me preocupa porque conlleva muchas derivadas que veo que este Gobierno no asume 
de ninguna de las maneras; 0,30, 0,45 no son solamente números, son los valores del 
sufrimiento de nuestra «payesía». Que es inviable, que no tiene más salida que para 
adelante, que se está endeudando, que se está hipotecando. Y que llegará un momen
to que, como una bola de nieve, explotará.

Para mí eso no son números, son personas que están sufriendo de una manera, 
entiendo, que muy injusta. Y hay una novela de John Steinbeck de hace muchos 
años, que se llama Las uvas de la ira. Me quedo con el título, con las uvas, pero la 
novela era tristísima. Esperemos que nunca tengamos que llegar a esta situación. 
Ahora, si el Gobierno no gobierna, si el Gobierno no actúa, pues probablemente que 
acabaremos llegando a este escenario dantesco, ¿no?

¿Por qué digo que el Gobierno no actúa? Por las «esmenas». Ya adelanto que vo
taremos a favor en todo, porque entendemos la buena intención de esta PR, pero es 
que las «esmenas» del Gobierno lo están diciendo todo. En la 1, abro comillas, dice: 
«preus inexplicables». Señores, esto es tendencia; hace años. Inexplicable no, tiene 
toda la explicación del mundo, porque estamos en una tendencia que no están uste
des corrigiendo.

Y la «esmena» 2 dice: «Seguir mediando.» Pues casi les pediría que no lo hicie
ran, porque, si lo están haciendo y los resultados son estos, pues casi que me quede 
como estoy, como los que van a Lourdes, ¿no?, no hace falta. «Reforzar el control»: 
¿que no estaban controlando lo suficiente? ¿Están reconociendo que no controlaban? 
Solamente echo de menos, en sus propuestas, una «esmena» 4 que fuera poner lazos 
amarillos a las viñas. Y ¿con esos «alakazams» se arreglaría todo? Pues no, no se 
arregla absolutamente nada. Tenemos problemas muy serios y nos hacen falta gobier
nos serios. Y considero que ustedes no lo son.

Gracias.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del Grup Socialistes. Té la paraula el 
diputat Òscar Ordeig.
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Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies. Bé, nosaltres també donarem suport als punts. Jo crec –recordar una 
vegada més– que aprovem moltes propostes de resolució i moltes mocions, a vega
des, perquè no acabem determinant la consignació pressupostària o quants recursos 
hi posem, i a vegades perquè ho posem, però tampoc s’acaben complint. Jo crec que 
estaria bé, també, que el Govern s’ho agafés «en sèrio» i, per tant, que intentés com
plir les propostes que s’aproven.

Dic això, però també diem que aquesta és una problemàtica –l’oscil·lació i la in
estabilitat de preus alimentaris i els efectes nefastos sobre els petits productors de 
Catalunya, d’arreu de l’Estat i jo m’atreviria a dir d’Europa– que no té una solució fà
cil. Però no tenir una solució fàcil no vol dir que el Govern no s’hi hagi de posar i fer 
alguna cosa, perquè –i ara, moltes vegades entrem en contradiccions–, per exemple, 
ara estem en període de presentar esmenes a la Llei del sector vitivinícola. 

Per tant, home, ara tenim una oportunitat. No l’oportunitat, amb la llei no ho ar
reglarem, però sí que podem posar algunes esmenes en una llei que és molt de mí
nims i que potser es podria abordar això. No regulant preus, que no ho podem fer, 
no impo sant més problemes i restriccions que encara dificultin més un mercat que és 
molt  potent, que ha crescut molt i que és molt competitiu arreu del món. Per tant, tam
poc..., té molts problemes, però també és veritat que té moltes virtuts. Però dic, home, 
nosaltres ja hem preparat una esmena en aquest sentit, eh? Oberts, evidentment, com 
ha de ser, a que llavors puguem fer una eina útil per intentar..., l’abús a la cadena ali
mentària, la venda sota preu de cost, etcètera. I això no només passa aquí. Llavors 
hem de veure quina fórmula trobem per al conjunt dels productes alimentaris i tots 
els problemes que tenim, doncs, dia sí, dia també, no?

Per tant..., i sobretot, ferho d’una manera que Europa ho accepti, que el mercat 
ho accepti i no tancantnos i fent moltes restriccions que llavors acabi afectant el co
merç i el mercat. I aquí entra la Llei de la cadena alimentària i entren també les regu
lacions que s’estan fent des d’Europa. I, per tant, aquí jo crec que a vegades parlem 
poc amb la resta de comunitats autònomes, parlem poc amb el ministeri, parlem poc 
amb les regions europees que tenen problemes similars per aviam com ho podem 
fer. Perquè estem en un mercat europeu. D’això també ens n’oblidem. Perquè arri
bem a la contradicció de que resulta que a Lleida diem que s’han d’arrencar fruiters i 
llavors a l’Aragó n’estan plantant; arribem a determinades comarques, que diem que 
no es poden obrir granges, i al costat, a l’Aragó o a València, n’estan fent. Per tant, 
dius: «Ostres...» Estem en un mercat global, per lo bo i per lo dolent, i llavors hem 
de tenir, també, una visió global.

I llavors, un altre element, que aquest sí que és del Govern de la Generalitat, del 
nostre gran Govern, que vol moltes competències però llavors no les exerceix, i és un 
exemple claríssim, amb aquesta esmena al Constitucional que vam presentar i que 
ens va donar la raó, que el control, en la Llei de de la cadena alimentària, la com
petència, la té la Generalitat. Ens donen la competència, però llavors no l’exercim. 
Sembla que ara sí, que comencem, que tenim ja uns inspectors que ja començaran a 
fer la feina, però jo em dona la sensació que encara no ens ho creiem prou, eh? Tenim 
molta llei, molta norma, però llavors l’hauríem de fer complir i hauríem de destinar 
els recursos necessaris per fer el control. 

I, per últim, dir: com garantim la viabilitat dels productors? Oh, amigo, clar. És 
que els productors voldrien, com dèiem abans amb els incendis, fa molt de temps que 
estan esperant un govern que els doni eines, que els doni recolzament, que cregui en 
el territori, que cregui en els seus regs, en els seus camins, en la seva formació, en el 
seu relleu generacional i que cregui, també, en un sector agroalimentari que, real
ment, segurament, és el primer pilar econòmic del país. Així ho diem, ho creiem 
nosaltres.

Per tant, bé, ens trobarem tots a la taula, suposo, negociant la Llei del sector 
vitivinícola, aviam si podem introduir, d’alguna manera, doncs, els elements deter
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minants per garantir la viabilitat dels nostres productors de raïm del país i, per ex
tensió, del sector vitivinícola o del sector del vi.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Finalment, és el torn del Subgrup del Partit Popular. Té la pa
raula l’Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem majoritàriament a favor d’aquesta pro
posta de resolució. Podíem fer pràcticament nostra la intervenció del diputat socia
lista, perquè, a més, des de que són al Govern tenen un petit matís liberal que ens 
agrada moltíssim, amb relació a que no es pot intervenir el mercat, que era el punt 
que més a nosaltres ens preocupava; un punt, sense veure l’esmena del grup de go
vern, que crec que alleugera una mica el contingut aquell d’intervenció de mercat, 
que nosaltres no hi creiem, evidentment.

Estem totalment d’acord amb que s’ha de garantir la viabilitat de les explotacions, 
i per tant, doncs, s’ha de fer tot el possible, dintre de les nostres competències, per 
assolirho.

Sí que és veritat que el punt número 3, amb l’esmena dels grups parlamentaris 
que donen recolzament al Govern, doncs, queda molt més feble del que estava ini
cial ment redactat, però també ens faltava..., vull dir, aquesta la votarem amb abs
tenció, perquè ens falta concreció. És a dir, les mesures per tal de fer un control de 
seguiment de l’origen del raïm no ens especifiquen si és o incrementant el nombre 
d’inspectors que ha de fer servir la Generalitat per tal de controlar aquesta traçabi
litat del raïm que arriba o, fins i tot, si és amb més competències o més coordinació 
amb el consell regulador de cada DO, i amb la qual cosa, nosaltres, en principi, al 
que és la funció de més control de l’origen del raïm hi donarem recolzament.

Però sí que és veritat que aquesta inconcreció, doncs, ens fa dir: bé, en comptes 
de donar un sí, veient que hi ha, voluntàriament, una majoria que votarà a favor de 
la proposta de resolució, ens abstindrem per inconcreta.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. Finalment, pel torn d’esmenes, és a dir, quines esmenes ac
cepta, el diputat proposant, Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí. Com ja hem dit, acceptem les tres esmenes. Agrair, també, la predisposició 
dels grups que les han presentades i donar les gràcies, també, al conjunt de grups que 
hi donaran suport. Lamentar, també, les limitacions que tenim, no?, com a poder le
gislatiu, en aquest cas, per resoldre problemàtiques d’aquest tipus. Ara la diputada del 
Partit Popular ens esmentava, no?, doncs, que la solució, al seu parer, no és la inter
venció del mercat. El que jo em pregunto és quina és la solució, aleshores. Perquè és 
evident que tenim un problema i que tenim poques eines per resoldre’l. I el que ens 
ha posat aquest estiu molt davant del mirall, no?, aquesta problemàtica concreta al 
Penedès, és que, al final, tres grans empreses elaboradores que actuen amb una lògica 
d’oligopoli tenen molt més poder que tots els que estem aquí asseguts i que hem estat 
votats per la ciutadania.

Per tant, aquesta és la realitat. I també, quan parlem de que volem guanyar so
birania, doncs, també la sobirania entenc que l’hem de poder guanyar davant dels 
mercats que produeixen aquestes enormes injustícies amb aquests grans efectes ter
ritorials que hem pogut veure aquest estiu.

I per acabar, efectivament, com comentaven alguns dels grups, la proposta de reso
lució que hem presentat entenem que és extrapolable a molts altres productes, perquè la 
qüestió de la injustícia dels preus en el sector agrícola, doncs, succeeix en molts altres 
elements. I nosaltres entenem que algunes de les mesures que es poden fer –i també 
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hem presentat alguna moció al Ple en aquest sentit– passen per incrementar els recur
sos en l’àmbit del control, passen per un observatori de preus que inclogui tots els pro
ductes i passen també per dotar la possibilitat d’autoorganització dels productors per 
poder intervenir, per poder actuar en lògica col·lectiva a l’hora de fixarse els preus.

Res més. I moltes gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Si no hi ha cap més qüestió, procedim a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Molt bé. Doncs s’aprova per unanimitat.
Si la vicepresidenta vol tornar i prosseguir amb la sessió...
(Pausa llarga.) 

La vicepresidenta

Suspenem, si us sembla, un moment, per fer entrar... (Remor de veus.) Ah, bé, 
perdó, fem primer les votacions. Perdó, teniu tota la raó.

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a la situació 
dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació 
d’Origen Cava

356-00589/12 i 356-00590/12

Fem una petita modificació de l’ordre del dia, que fa que els punts 4 i 5 –que, 
si s’aprovessin, es substanciarien avui mateix– els votaríem ara, que són: 4, la sol
licitud de compareixença del senyor Joan Caball, coordinador nacional de la Unió de 
Pagesos, davant d’aquesta comissió, perquè informi de la situació dels viticultors pro
ductors de raïm i vi base de la Denominació d’Origen Cava, presentada pels grups 
parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. I, de la mateixa manera, si els sem
bla, ho faríem conjuntament, donat que es tracta de la mateixa temàtica, la sol·licitud 
de compareixença de la senyora Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, també perquè informi sobre la situació 
dels viticultors productors de raïm i vi base de la Denominació d’Origen Cava. 

No sé si els grups proposants volen dir alguna cosa o ja directament passem a 
votació? (Pausa.)

Doncs passaríem a votació d’aquestes compareixences.
Vots favorables?
Doncs quedarien aprovades per unanimitat. I, per tant, en el punt següent no, 

l’altre, faríem aquesta compareixença conjunta.
Suspenem un moment la sessió per anar a donar la benvinguda als compareixents.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i quatre minuts i es reprèn a les quatre i onze 

minuts.

La vicepresidenta

Doncs reprenem aquesta sessió.

Compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups 
d’Acció Local Leader de Catalunya per a informar sobre la tasca que fan 
els grups d’acció local per al desenvolupament rural dels territoris i per a 
presentar la Declaració de la Seu

357-00547/12

Agraïm al senyor Carles Luz, president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Ca ta lunya –ARCA–, de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local Leader de Ca
ta lunya, i al senyor Albert Puigvert i Tuneu, també gerent de l’Associació ARCA, la 
seva compareixença en aquest Parlament.
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Com els comentava, ells es repartiran el temps d’intervenció. Tenen, aproximada
ment, un màxim de quinze minuts per fer la seva exposició. Després cadascun dels 
grups tindrà cinc minuts per poder preguntar, debatre, etcètera. I vostès acabaran te
nint una intervenció per poder respondre i afegir allò que hagi pogut quedar penjat.

Per tant, té la paraula el senyor Carles Luz.

Carles Luz i Muñoz (president de l’Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya)

Bé; bona tarda. Primer de tot, agrairvos que avui poguéssem estar aquí i poder 
presentar l’ARCA davant de tots vostès. Sí que és veritat que alguna vegada ho hem 
fet individualment, però agraïm que avui ho poguéssem fer aquí, conjuntament, i ex
plicar.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Serem una mica breus, perquè preferim arribar a lo que és la finalitat d’esta pre
sentació avui aquí, a la seu parlamentària, del que és l’ARCA. Farem una pinzellada 
del que és el Leader. Com bé sabeu, el Leader són fons europeus que es gestionen 
a nivell de grups locals i que el que pretén és que, des del territori, des dels grups 
locals, doncs, se construïsca esta estratègia per poder desenvolupar i poder arribar 
al territori, per generar esta ocupació i generar economia; sobretot, diversificarla.

Com podeu veure, los grups, des de l’any 91, doncs han anat creixent. Ara mateix, 
estem parlant ja de 2.600 grups a nivell d’Europa. És una xifra prou important que el 
que fa és representar tot lo seu territori. Avui, actualment, a nivell de Ca ta lunya hi ha 
estos onze grups d’acció local, que són de les zones rurals, més los dos de pesquers. 
I entre ells estan tots units al que és l’ARCA, el que representem avui. Jo en la pre
sidència, i l’Albert, que és el gerent, que és la persona que m’acompanya avui. I que 
estem representant lo que és esta entitat.

Esta entitat, com podeu veure, representa un territori molt ampli, que és el 70 per 
cent. Contradiu, també, en lo que representem, en densitat de població, però sí que 
és cert que representem una realitat, i molt important, del nostre país. 

Los grups d’acció local són aquells ens que gestionen estos fons a nivell de terri
tori, i estan compostos –que així també ho marquen les estratègies i lo reglament a 
nivell d’Europa– i compaginats entre públics i privats. Com podeu veure, a nivell de 
públics estan los ajuntaments, los consells comarcals, després hi han altres entitats 
que també són públiques, com els parcs naturals, universitats... I pots estar en la part 
dels privats. Això és un sine qua non que també mos aplica des de la Unió Europea, 
però que també entenem que és una pota molt important per poder muntar aquestes 
estratègies.

Albert Puigvert i Tuneu (gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya)

Bona tarda. Com ha dit en Carles, la funció dels grups d’acció local és la dinamit
zació socioeconòmica territorial, dels territoris rurals i pesquers. I, per tant, és impor
tant, per filosofia, que és una mica la virtut del programa Leader a nivell d’Europa, 
que sigui el territori que planteja els seus reptes i planteja les polítiques, per tant, la 
qüestió del bottom-up, eh? Cada grup d’acció local té una estratègia de dinamització 
acordada que es valida a principi de cada període europeu, que és allà on estem ara, 
i s’atorga a través d’un contracte programa del Departament d’Agricultura, que és el 
gestor dels fons Leader, amb l’entitat que gestionarà aquests fons durant el període 
europeu vigent. Estem –tothom ho sap, eh?– a la meitat, enfocant el final del perío
de vigent i ja preparant el nou període. Per emmarcar la nostra presència avui aquí, 
és començar a plantejar els reptes que tenim, de cara a l’enfocament dels nous fons en 
el període següent.

Però és bàsic entendre que els grups d’acció local treballen amb aquesta potencia
litat interessant, que és més d’un 50 per cent de membres privats; per tant, el teixit 
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socio econòmic vinculat amb unes estructures que fan propostes per fer polítiques, eh? 
Estem a meitat de període, tenim tot un seguit de projectes vius, la gent ens coneix, 
bàsicament –que això, quan hem parlat amb algun de vosaltres...– com la gent que 
reparteix els fons per empresa, micro i pime, per una convocatòria anual. A nivell eu
ropeu –i això penso que és destacable, i això és fruit d’una bona articulació dels fons, 
a principi de període, per part del Departament d’Agricultura de la Generalitat–, som 
una mica referents, perquè no hem tingut cap incident, accident, a fer arribar aquests 
fons a nivell de convocatòries a les empreses, eh? Per tant, portem un nivell d’execució 
a l’entorn d’un 50 per cent; quan, per exemple, a França, abans de l’estiu estaven a un 
3 per cent d’execució dels fons Leader.

Llavors, el que és important és: per una banda, se’ns coneix per ajudar i suportar 
les empreses, el teixit socioeconòmic dels territoris rurals; però, per altra, per treba
llar projectes de cooperació entre els grups d’acció local que el que fan és innovar i 
avançar aquells reptes que tenim al món rural, des de l’acció territorial i ciutadana. 
Aquestes projeccions les tindreu, i, per tant, passo. 

Un repte que tenim d’ara endavant i que ja estem patint en aquests moments és 
que –aquesta gràfica la posaré al final i la vam passar ja l’altra vegada– en els suc
cessius períodes europeus, des del 2000, podríem dir, gairebé des del 2000, els fons 
destinats a Leader, en còmput global, anem a menys, o sigui estem en un nivell de 
fons per territoris rurals a través del programa Leader igual al 2000, amb més terri
tori sobre el que s’actua i amb menys entitats que gestionen.

Menys que això, potser no té sentit articular grups d’acció local i l’esforç que té, 
per a la població i per a les entitats, establir una estratègia i treballarla, eh? Per tant, 
és una qüestió que hauríem de revertir de cara al proper període.

A nivell d’execució de fons i d’objectius assolits, ens és relativament fàcil o molt 
fàcil poder explicar que acompanyem empresa privada. En el període passat, 1.600 
empreses, amb una inversió de 175 milions d’euros que es va arribar a territori rural, 
amb una subvenció d’uns 56 milions d’euros. I en aquest període estem en això que 
deia, gairebé arribant al 50 per cent de fons destinats. 

Més enllà d’ajudar a empresa privada, la feina que fem és actuar sobre aquests 
reptes que tenim a territoris rurals, i ho fem a través de projectes de cooperació, pro
jectes com Startup Rural, que el que fem és ajudar l’emprenedor, més enllà de crear 
l’empresa a través dels fons, acompanyarlo els primers tres anys i enxarxarlo amb 
les entitats i altres empreses que hi hagi en el territori, formarlo i, aquell que té po
tencialitat d’accelerar, vincularlo a l’acceleradora que té Acció, eh?

Projectes com Gustum, de suport a productors i a productes locals. I aquí fem 
acció territorial tan diversa com projectes molt locals, com la ruta de vins i artesans 
de la vall del Corb o la ruta de cervesa artesana de Ponent, o una acció molt im
portant, escolar, de sensibilització del món escolar i les famílies en el que és salut 
alimentària, sobirania alimentària i la importància del sector primari estructurat 
per tenir accés a una alimentació sana i de qualitat. Vaig molt ràpid, eh? Tot això 
ho tenim en unes fitxes que són fàcilment accessibles i que podem explicar tranquil
lament. 

Un altre repte que estem, fa anys, intentant abordar des del projecte Odisseu, és 
del despoblament en territoris rurals i amb la fuga de talent. Portem ja quatre edi
cions del pràcticum Odisseu, per a joves estudiants universitaris de segon cicle, en el 
qual els financem les pràctiques d’estiu per treballar en empreses rurals. I, per tant, 
fem el vincle jovesempresa. Aquest any hem pogut acompanyar una setantena de 
nanos a fer aquest tipus de pràctiques. La gràcia és que, en els tres anys que portem, 
d’un 20 a un 30 per cent dels joves es queden treballant a l’empresa. Per tant, és ar
relament assegurat i exitós, eh? És un projecte bastant de referència que ens estan 
demanant a fora de Catalunya i que la majoria d’aquests projectes els estem ja com
partint amb companys de l’Estat espanyol i amb companys d’Europa. El moviment 
Leader és europeu i, per tant, amb projecció local arreu. 
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Un altre projecte molt interessant que fem amb el Leader és el Fer, eh?, és treba
llar la formació per joves emprenedors a l’escola. Ahir estàvem amb la gent d’Inno
vació Educativa del Departament d’Ensenyament, transferintlos els materials que 
hem treballat i que tenim elaborats i en els quals ja hi ha una part important del món 
educatiu que s’hi està implicant. 

Cowocat Rural, on enxarxem els espais de coworking a territoris rurals. I per 
tant, treballem temes de formació i de serveis que poden tenir aquests espais de co-
working que, pel fet d’estar a rural, tenen una dificultat en el tema d’accés a possibles 
clients.

Projectes com Enfocc, on treballem transició energètica, gestió forestal i canvi 
climàtic; o com Leader Natura, que treballem la qüestió d’espais naturals i la gent que 
fa producte turístic sobre aquests espais naturals. O com Patrimoni Pedra Seca, un 
projecte col·laborador pel paisatge, en el qual estem treballant pel manteniment, re
cuperació de la pedra seca i l’articulació del sector de la construcció artesana vincu
lat amb la pedra seca. Aquí, per exemple, estem transferint el coneixement, amb una 
fundació a França, d’artesans de la pedra, per treballarho amb actors locals d’aquí 
que no estan estructurats, eh?

Per tant, a partir d’aquests projectes fem molta acció formativa, ho treballem 
molt amb les entitats de desenvolupament econòmic local –siguin municipals o si
guin comarcals, perquè, en el fons, acaben sent els socis nostres– i amb les entitats 
econòmiques.

En tots aquests projectes que he anat explicant hem fet una munió important 
d’eines i instruments per a les persones, per a les empreses i per a les entitats dels 
territoris locals. El que hem fet aquest any és agruparles, en una caixa d’eines, per 
posarles a disposició. És una llàstima que no la podem projectar aquí, perquè és un 
element vinculat; però, si us sembla bé, us la faríem arribar perquè la tingueu dis
ponible. Hi ha tot un seguit d’eines i dispositius a disposició dels territoris rurals.

Fins aquí, una mica, tot lo que estem fent i han estat fent els grups d’acció local. 
Una altra funció que fem ARCA per encàrrec dels grups d’acció local, és fer una 
mica aquesta feina de lobby dels territoris rurals, tant parlamentària com de socis, 
buscant complicitats amb entitats del món urbà. L’hivern passat vàrem aprovar la 
Declaració de la Seu, on intentàvem posar en relleu aquells reptes que tenim als ter
ritoris rurals, que són greus i que s’han d’abordar, i que s’han d’abordar d’una forma 
transversal, creiem, eh?, i no només des de lo rural, sinó també des de lo urbà; tro
bar l’encaix ruralurbà.

Aquesta moció és hereva de diferents documents de referència europeus, des de 
la Declaració de Tartu fins a..., i aquesta és posterior a la signatura de la declaració, 
em refereixo que és molt important i que l’hauríeu de tenir de referència. El Comitè 
de les Regions fa escassament un mes ha promogut i ha recomanat una destinació 
obligatòria d’un 8 per cent d’altres fons que no són Feader, que són de la font d’on 
alimentem el Leader, en el proper període, per destinar a metodologia Leader. És 
una de les reivindicacions que en parlarem al final, que és: com mantenir i augmen
tar els fons per als territoris rurals que no siguin exclusivament dels fons agrícoles, 
eh?, del segon pilar de la PAC. Hi han els fons estructurals i els fons socials, que 
també es podrien fer servir per aquest tipus de polítiques, molt vinculat a lo que tam
bé parlarem, d’una reivindicació, que és una agenda rural per a Catalunya.

La Declaració de la Seu intentava sintetitzar en deu punts aquells reptes que te
nim sobre la taula. Primer: la importància del programa Leader com a únic existent a 
Catalunya –i això sembla una perogrullada, però és important–, que suposa un con
tracte programa plurianual i que promou la concertació publicoprivada en els territo
ris rurals; durant vuit anys, tenim un contracte programa amb la Generalitat per poder 
desenvolupar els nostres territoris. 

Segon: treballar per la problemàtica –ara ja és una evidència i, a més a més, està 
com de moda, i aquí tenim un repte molt important– del repte demogràfic. 
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Tercer: una feina important per retenir població és bàsica, promoure l’emprene
doria i el suport a l’empresa i als nous formats d’economia cooperativa, més enllà 
dels tradicionals.

Quart: demanar una entesa entre les qüestions de protecció ambiental i custòdia 
del territori i l’activitat humana que s’hi desenvolupa. Per tothom és conegut. I aquí 
hi ha una qüestió, també, potser estructural, organitzativa, de govern, que caldria 
abordar. 

Cinquè: demanar un calendari real d’establiment de la fibra òptica per a aquests 
territoris rurals com a oportunitat de desenvolupament. 

Sisè: un marc regulador pel desplegament de la transició energètica en els terri
toris rurals. Si no tenim aquest marc regulador, lo que està passant ara és un campi 
qui pugui i s’estan coartant certes iniciatives ciutadanes d’una nova economia que 
podrien donar noves possibilitats de desenvolupament als territoris rurals, eh? I en 
el fons és enfocat a l’emergència climàtica que tenim tots del tot reconeguda, entenc 
que en seu parlamentària, fins i tot.

Setè: el fet d’alinear fons sectorials per tenir una estratègia comuna. Això que deia 
ara, lo que diu el Comitè de les Regions, eh? No només funcionar a través de o vincu
lar un mínim de Feader per a territoris rurals, sinó també tenir un mínim de Feder i 
un mínim de fons socials europeus. Que d’una altra manera n’havíem dit abans, mul
tifons, que és una possibilitat.

Doncs fins aquí és lo que contenia la declaració antiga. Tenim un punt vuitè que 
reclama unes infraestructures viàries de qualitat i un manteniment de les existents. 

El novè: la preocupació dels territoris rurals per mantenir els serveis bàsics d’a
tenció a les persones. Tenim un repte demogràfic que ens fa, a nivell econòmic, que 
els serveis siguin menys viables econòmicament. I això, cada vegada, va en contra de 
la qualitat d’aquests serveis. 

I desè: la importància de reconnectar la realitat urbana amb la realitat rural, di
guéssim, a través d’estructures compensatòries, com estan fent proves a Bretanya, 
o, diguéssim, com estructurant canals que facilitin els petits productors que estan al 
rural perquè puguin arribar als comerços de l’urbà.

Lo que demanàvem per comparèixer a la comissió –fa molts mesos que ho havíem 
demanat i, per tant, potser està una mica caduc ja– era el suport a aquesta declaració. 
Tenim més d’un centenar d’entitats que s’hi han vinculat. Per tant, ja els proposem 
treballar –i això és una mica la feina que tenim, també, d’ARCA i els grups d’acció 
local– de cara al nou període de programació, amb aquells elements claus, que hau
ríem de fer un salt qualitatiu endavant per als territoris rurals.

En primer lloc, apadrinar i tenir com a referència el concepte de Smart Village, 
que ha tret la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural. És una llàstima, perquè te
níem un vídeo també aquí, que us l’enviarem; un vídeo en el que la Xarxa de Desen
vo lupament Rural Europeu ens referencia, als grups d’acció catalans, amb la feina 
que s’ha fet en transició energètica. Però podria ser en d’altres temes que també es
tem treballant. I que tingueu molt en compte els reptes que tenim d’ara endavant i 
que hauríem d’assolir de cara a l’estructuració del nou període de programació eu
ropea en els fons.

Per una banda, aconseguir, si no és el multifons, una alineació de fons i un pres
supost mínim per a aquests territoris rurals. L’única manera és marcant un mínim, 
com tenim ara: el 5 per cent de Feader i, com diu el Comitè de les Regions, un 8 per 
cent per Feder i Fons Social Europeu. Això ho pot preveure la Comissió, pot obligar 
els estats i, en el fons, les regions també haurien de tenirho en compte.

Hauríem d’aconseguir una reivindicació que faig, que portem, que és la desbu
rocratització del programa Leader i de tots aquests projectes que fan aterrar fons euro
peus en iniciatives locals. Perdem més temps discutint sobre el paper i l’annex A del 
full B que no pas vigilant que aquell objectiu pel qual hem fet aquest fons sigui pos
sible i demanant èxit d’aquests projectes.
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Aprofundir en una feina que fem, entenc, i prou bé, els grups d’acció local, que 
és la concertació territorial de públic i privat.

Millorar els processos que tenim, de cooperació i transferència de coneixement, 
en la qüestió de la innovació –això és clau–, i per això estem utilitzant diversos ins
truments que s’han establert a nivell d’Europa, a nivell de finançar projectes d’inno
vació. Tenim un..., més que un repte és, entre cometes, una «amenaça», que és el marc 
estratègic únic estatal. Fins ara, els PDR s’articulaven regionalment. Des d’aquest nou 
període, la Comissió Europea ha entès «simplificació» com que hi hagi un únic marc 
estatal de gestió de fons dels PDR. 

Us he dit abans: el funcionament del món Leader a nivell europeu és molt des
igual. En aquest sentit, Catalunya, Astúries, Cantàbria i no sé si em deixo algun..., 
però són tres o quatre comunitats autònomes que els tenim ben estructurats i que 
funcionem molt bé, i la gràcia de que funcionem bé és perquè a l’inici de període es 
va plantejar bé l’aterratge d’aquests fons.

El fet de que hi hagi un marc estatal i que no estigui clar en aquests moments és 
una amenaça, eh?, i no és garantia d’èxit de que puguem continuar a aquesta velocitat 
de creuer que portem ara. I això és una reivindicació que anem fent –per desgràcia, 
ens quedem bastant sols– en el marc de les comissions en les que estem treballant, 
tant a la xarxa de desenvolupament rural espanyola –que en som part– com a l’eu
ropea.

L’altra qüestió és la millora del dimensionat dels territoris referents com a grup 
d’acció local. Hi han grups que són molt grans i les diferències territorials a vegades 
fan que no sigui tan fàcil desplegar una estratègia conjunta. Torno a posar la diaposi
tiva que he dit al mig, eh? El 9193 vam començar dues comarques, en format pilot, 
amb 4 milions d’euros. El període 20002006 hi havia dos tipus de fons vinculats a 
desenvolupament rural, que acabaven suposant un total d’uns 94 milions d’euros, i 
eren vintidos grups d’acció local. En aquests moments som onze grups d’acció local 
i 64 milions d’euros. Menys que això, no té sentit treballar la metodologia de Leader. 
Per tant, és feina de tots, entenc, intentar millorar aquesta dotació i, si pot ser, amb 
d’altres tipus de fons que serveixen per la mateixa funció.

I, per últim, una oportunitat que ens han obert els companys francesos, i que 
penso que és un referent que està corrent com la pólvora a nivell europeu, i que aquí 
jo penso que tenim un bon moment per treballarho entre tots, conjuntament. Igual 
que hi ha una agenda urbana, que estableix metodologia, tipologia, estructuració de 
fons i fons mínims per a zones urbanes, ens cal una agenda rural. Això a França, 
arran dels disturbis dels gilets jaunes, des de presidència van fer un treball molt rà
pid, des del territori i amb el territori, per definir una estratègia rural, una agenda 
rural francesa –però no només en document, sinó en estructures organitzatives i de 
gestió–, que ha desplegat, en doscentes propostes, de les quals n’han prioritzat cin
quanta, de temes tan diversos –i no és només agrícola, eh?– com agricultura, és evi
dent, però també salut, mobilitat, fibra òptica –que és el Numérique–, acabant fins i 
tot amb deu prioritats organitzatives a nivell de gestió, perquè es pugui desplegar bé 
aquesta agenda.

Jo entenc que, més que parlar de la Declaració de la Seu, on queden molt clars 
aquests deu punts que diem de reptes de territoris rurals, el que hauríem d’aconse
guir..., ja ho estem treballant des d’ARCA, hem parlat amb Micropobles, amb ACM 
i amb d’altres entitats, per, entre tots, empènyer una agenda rural europea, que la 
tinguem abans d’un, dos anys, per tenir molt clar què és el que necessitem afrontar 
en els propers períodes.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, als senyors Carles Luz i al senyor Albert Puigvert. Passaríem ara 
als grups parlamentaris, com els deia, per un temps màxim d’uns cinc minuts. Co
men çaríem el torn pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel senyor Francisco Javier 
Domínguez.
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Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí; buenas tardes y gracias por encontrarnos otra vez aquí. Bueno, yo entiendo 
que el mundo rural no es lo mismo que el mundo agrícola, por lo que estáis dicien
do; cada vez se tiene que ver más transversalmente. Estamos hablando mucho, aquí 
en el Parlament, de despoblación y que es un reto de toda la sociedad, no solo del 
mundo rural, y, por lo tanto, vuestra faena entiendo que está en esta dirección.

Y yo quería haceros varias preguntas. Toda la estructura que tenéis montada de 
los grupos de acción local está montada, básicamente, para aprovechar estas ayudas 
europeas, trasladarlas al mundo local y poder desarrollar acciones que den beneficio 
al mundo local. Y con el nuevo período de la PAC, los fondos, previsiblemente, se 
reduzcan. Entonces, toda esta estructura que se está montando, o que hay montada, 
¿qué puede pasar con esta estructura, que desaparezca y ya está, o que se desapro
veche? Porque yo entiendo que toda esta estructura capta fondos, pero también está 
dinamizando económica y socialmente el sector rural, que es precisamente de lo 
que nos llenamos la boca aquí en el Parlament todos los grupos que hay que hacer; 
trabajar transversalmente. Vosotros lo estáis haciendo. 

Entonces, en el caso de que estos fondos europeos disminuyan, o sea, ¿cómo se 
podría aprovechar esta estructura para que, aun en el caso de disminuir los fondos 
europeos, la Generalitat, por ejemplo, pudiera aportar parte de esos fondos –no to
dos, es imposible, pero parte de estos fondos– que disminuyen de Europa para tra
bajar, precisamente, en lo que queremos que se trabaje desde la Generalitat, que 
es en el desarrollo rural? Entonces me gustaría saber qué futuro podéis ver, desde 
ARCA, de esta estructura que está montada, ¿no?

Luego habéis comentado también el «marc estratègic únic estatal», que puede ser 
o es una «amenaza» –así entre comillas, ¿no? Pero entiendo que cuando se hace de 
esta manera a nivel europeo alguna ventaja tiene que haber. O sea, me gustaría que ex
plicarais mejor a qué se refiere la amenaza y qué cosas positivas pueden ser que haya 
un marco estratégico único. Porque entiendo que, si nos referenciamos en Francia, 
que tiene una agenda rural exquisitamente diseñada para captar toda la actividad de 
los fondos, igual nos quedamos cortos y nos quedamos con varios planes estratégicos 
sectoriales.

Y también me gustaría saber qué dificultad estáis teniendo a la hora de concretar 
o colaborar en confeccionar este marco estratégico estatal, en un plan único, si es que 
las otras comunidades no actúan, si es que no quieren colaborar, si es que, a pesar de 
que colaboran, hay otro lenguaje y no se interacciona. Y cómo se podría solucionar, 
aparte de sectorializar. En el caso de que obligatoriamente tenga que ser un plan úni
co estatal, ¿cómo se podría solventar para no perder estas ayudas?

Por mi parte ya está. Gracias.

La vicepresidenta

Gràcies al diputat Domínguez. Passaríem ara la paraula al diputat Òscar Ordeig, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, un agraïment al president i al gerent 
d’ARCA per estar avui aquí a explicarnos el que han fet, els objectius de futur i, so
bretot, els reptes que tenim, no? Compartim, jo crec, aquí, tots els compareixents, i 
també els grups parlamentaris, i ja ho hem fet amb les anteriors propostes de reso
lució, una certa diagnosi sobre què és el que està passant, les dificultats que tenim 
en la gestió territorial. Jo afegiria, també, un context que no podem obviar, que és la 
inestabilitat que hi ha a Europa, amb el Brexit, amb l’anunci dels aranzels dels Estats 
Units, amb una baixada dels fons europeus. I, per tant, una sèrie de dificultats que, 
més lluny d’aclarir el futur, sembla que ens portaran alguns problemes que no ens 
hauríem esperat anys enrere, no?; per tant, que caldrà tenirlos en compte, abordarlos 
el millor possible.
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Vagi per endavant que em sembla bé trobar elements, propostes que hagin funcio
nat en d’altres països d’Europa, a altres territoris, i, per tant, que intentem aplicarlos. 
Vagi per endavant que la Unió Europea prioritza, en el nou període, en la nova PAC, 
prioritzarà la cohesió territorial com un element essencial, perquè en molts territo
ris d’Eu ropa s’està veient com hi ha una despoblació o un desplaçament de la rique
sa, de la població i de les oportunitats cap a les grans capitals. I, per tant, es veu la 
cohe sió territorial com un dels objectius fonamentals a treballar pels propers anys a 
Catalunya, però també a l’Estat, com a Europa, no? Per tant, jo crec que aquí és en 
aquesta línia.

I com podem treballar –i aquí és on també coincidim amb el que han dit–, com 
treballem pel desenvolupament rural? Aquí hem fet diverses propostes, diversos de
bats; hem aprovat propostes de resolució, algunes jo crec que coincideixen plenament 
amb el que s’ha comentat aquí, però –diguemho clar, també– tampoc ens n’acabem 
de sortir, eh? S’han fet passos, és evident, però per les circumstàncies que sigui no 
acaba de funcionar.

Crec que és bàsic el que s’ha dit, que cal una visió... No volem una comissió so
bre el desenvolupament rural o la despoblació; no volem un departament concret 
que se’n preocupi; volem una visió integral del territori; una visió integral del món 
rural, tots aquells elements que directament o indirectament intervenen en la qua
litat de vida, en la creació d’oportunitats, en la posada en valor dels actius que hi 
ha al territori i, per tant, que la gent es pugui guanyar la vida, no? Jo crec que aquí, 
des d’aquest punt de vista, coincidim plenament, com també les reflexions que fa la 
Fundació del Món Rural, que no –que no– les reflexions que fa el Govern quan parla 
un conseller o un altre. Perquè el Govern molts cops parla de la seva àrea i nosaltres 
hem demanat i hem insistit moltes vegades..., de fet, sempre hem defensat que fos el 
mateix president de la Generalitat el que parlés de la política territorial, el que parlés 
del desenvolupament rural, el que liderés aquesta comissió interdepartamental per 
lluitar contra la despoblació o per incentivar el desenvolupament rural. O, en el seu 
defecte, la consellera de la Presidència, ens és igual. En tot cas, algú que faci una 
política transversal. 

Nosaltres no depenem del Departament d’Agricultura, que també; també depe
nem del Departament de Territori, del Departament de Salut, eh? I, per tant, aquí és 
on..., totalment d’acord amb vostès de dir: «Escolti, necessitem recursos d’aquells 
departaments que tenen una influència directa.» I els recursos sanitaris són impor
tantíssims, i els recursos educatius i l’escola rural, importantíssims, i els recursos de 
territori, importantíssims, etcètera.

Jo crec que aquí és que potser segurament és una part de pedagogia que no l’hem 
feta prou bé o no l’hem sabut fer arribar prou bé. Potser part de la inestabilitat polí
tica que hi ha en aquests moments, que tampoc ajuda a donar una perspectiva més 
a mitjà i llarg termini, però en tot cas jo crec que hem d’insistir, hem d’insistir que 
cal tenir un projecte territorial, perquè, si no, ens quedarem amb un territori de pri
mera, un territori de segona, un territori abandonat, i quan venen les riuades, quan 
venen els incendis, quan necessitem recursos naturals, resulta que tot està abandonat 
i mal gestionat.

Per tant, què trobem a faltar? Nosaltres trobem a faltar, a tot això que vostès han 
dit aquí, calendari, propostes, compromisos concrets: calendari d’actuacions de tots 
els àmbits, de la Generalitat. I aquí potser jo sí que els demanaria una mica més de 
valentia, perquè entenc que tot això és complex, però sí que hi ha d’haver..., el Govern 
ha de tenir contrapesos; contrapesos de l’oposició, però també contrapesos del ter
ritori. I vostès han de ser un d’aquests contrapesos del territori per exigir al Govern 
que ho faci. Com també, ho he dit, i ho hem dit sempre –i ho saben els meus com
panys–, contrapesos al Govern de Madrid. No una visió centralista, sinó una visió 
descentralitzada. I com també, a Brussel·les. I com també buscar, dels companys de 
l’Aragó –que és un exemple que coneixem, que tenim proper al nostre territori..., 
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home, doncs han fet exemples que han funcionat molt bé, de desenvolupament rural, 
de fa molts anys–, doncs bé, podem buscar complicitats, coordinació, podem buscar 
exemples que funcionin, com també d’altres poblacions d’Europa que tenen, per des
gràcia, també aquesta problemàtica.

I ja no entro a... Perdoneu, sí; sí que hi entro. Nosaltres havíem proposat, també, 
mesures fiscals; no només mesures pressupostàries, mesures fiscals, eh?, incentius 
fiscals. Havíem proposat calendari d’actuacions a nivell de tecnologies de la infor
mació i la comunicació, de temes de carreteres, de regs, etcètera. Això és del 2017 
–del 2017. València va començar més tard, va crear també una comissió de despo
blació –quan dic «despoblació» podem fer el paral·lelisme amb «desenvolupament 
rural», eh?, polítiques de desenvolupament rural– i ha impulsat, ha aprovat decrets 
de suport a pobles per determinades qüestions. Dona la sensació que en parlem, que 
està molt bé –no aquí, eh?, sinó també al Govern–, però que caldria, també, ja posar 
fil a l’agulla i aprovar legislació que vagi en aquesta línia i consignació pressupos
tària que també vagi en aquesta línia. En tot cas, una reflexió general, també, per 
donarlos alguna opinió. 

Només una última cosa, si em permets, presidenta, eh? (Pausa.) L’escola rural no 
sé si n’heu parlat, eh? N’heu parlat? (Veus de fons.) Però sortia o no? Sí... (Veus de 
fons.) Ah, d’acord, d’acord; ho teniu aquí. Jo crec que aquí també seria un element 
important a tenir en compte i que és un tema concret que jo crec que també té un 
paper determinant.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Ordeig. Ara seria el torn del diputat Marc Parés, en nom del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Molt bé. Bona tarda i gràcies per ser avui aquí exposant la vostra tasca. Algunes 
reflexions i algunes preguntes, eh? És a dir, jo crec que el primer element, o la pri
mera pregunta, aniria una mica en la línia, també, del que deia el diputat Ordeig, eh? 
És a dir, ja fa anys que el programa Leader existeix, hem vist com hi ha hagut un in
crement i després comença a haverhi, no?, des dels últims anys, un decreixement de 
recursos. És un programa que ara m’hi referiré, doncs, entenc, no?, i concretament 
com s’ha traslladat aquí a Catalunya, amb els grups d’acció local i pel que heu ex
posat..., comparteixo bona part de l’enfocament que s’hi està donant i que, per tant, 
crec, és un programa que entenc que hauria de funcionar. 

Però després, clar, això contrasta amb la realitat que tenim, que és que les dades 
de despoblament augmenten, no? És a dir que no acabem de ser capaços de capgi
rar la situació. I, per tant, sembla que estem treballant d’una bona manera, amb una 
bona aproximació, i segurament molts dels grups compartim aquí l’enfocament de 
molts dels paràmetres, que ara m’hi referiré, eh?, però que compartiríem l’enfoca
ment i, en canvi, els resultats no s’acaben de veure quan un agafa les dades, doncs, 
de desigualtat territorial, de despoblament, etcètera, no?, de desenvolupament eco
nòmic del món rural, etcètera. 

Per tant, la pregunta, ja sé que és difícil de contestar, però en tot cas: què està 
fallant, no? Perquè no som capaços de capgirar la situació. És una qüestió de recur
sos? És a dir, potser és que els recursos no són suficients? En necessitaríem més? És 
una qüestió de manca d’implicació de les diferents administracions? Perquè un té la 
sensació, també, que aquí el que està passant és que arriben recursos d’Europa i els 
distribuïm i ens organitzem, no?, per canalitzar aquests recursos. Però què està pas
sant amb les diferents administracions, quin paper juguen en tot això? I aquesta pot
ser és la meva principal pregunta, eh? És a dir: què està fallant? Què podríem fer? 
Què està fent, concretament, el que ens ocupa aquí al Parlament, que és controlar el 
Govern de la Generalitat, no? I, per tant, què està fent el Govern de la Generalitat? 
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Què està fent bé? Què no? Què podria fer millor per aconseguir que realment aquest 
tipus d’enfocament de desenvolupament rural fos efectiu i capgirés les dinàmiques 
que a tots aquí tant ens preocupen? 

Anant al concret, o concrecions, i alguns dubtes, també, eh? Vostès utilitzen l’en
focament del desenvolupament rural, sí? I, per tant, entenent, com entenem molts dels 
grups en aquesta cambra, que cal un desenvolupament en el món rural que vagi molt 
més enllà del desenvolupament estrictament agrícola. I, per tant, doncs, entendre la 
integralitat d’aquests territoris, la necessitat de poderhi viure i de generar ocupació, 
etcètera, no? Entenem aquest desenvolupament rural..., jo l’entenc com un desenvo
lupament d’un conjunt de territoris i, per tant, un territori que ha de ser capaç de de
senvoluparse. 

Aquí la meva primera reflexió aniria sobre el concepte de «desenvolupament» en 
si mateix. És a dir, què entenem per «desenvolupament». He interpretat, de la seva 
exposició i del que conec, no?, de les accions que fan, que no és només desenvolupa
ment econòmic, i per tant, que entenem una aproximació del desenvolupament que va 
més en la línia del desenvolupament humà, i que, per tant, té a veure amb serveis a les 
persones, té a veure amb cultura, no? Per tant, jo crec que també és important que ho 
concretem, quan parlem de desenvolupament; no estem parlant només de desenvolu
pament econòmic, per tant no estem parlant només de creixement econòmic, sinó de 
moltes altres coses que fan que les persones puguin viure en els seus territoris i pu
guin abordar el que per mi és el gran repte, que és que, visquis on visquis del territori 
a Catalunya, puguis tenir accés als mateixos nivells de renda i als mateixos nivells de 
serveis, que és que el que nosaltres anomenem «equitat territorial», no?, és a dir que, 
independentment del lloc on visquis, puguis accedir a renda i a serveis. 

No m’allargo, eh?, però per posar una mica sobre la taula algunes de les coses 
que comparteixo del vostre enfocament. La idea de la innovació crec que és impor
tant; és a dir, buscar respostes innovadores, per tant, noves solucions, noves maneres 
de fer. Jo crec que molts dels vostres projectes van en aquesta línia d’intentar buscar 
noves solucions davant dels problemes. «Innovador» no és només allò que és nou, 
sinó moltes vegades allò que és alternatiu, no?, allò que és diferent al que és domi
nant, al que és hegemònic, tant per part de l’Estat com per part del mercat.

La idea bottom-up jo crec que també és una idea que compartim molts aquí; la 
necessitat de que el desenvolupament es produeixi de baix a dalt i, per tant, que si
guin els mateixos territoris els que puguin marcar el seu model de desenvolupament. 

I la idea de la integralitat, no?, és a dir, aquesta aproximació integral. Com al
guns diputats que m’han precedit també han dit, no?, és a dir, hem aprovat mocions 
i propostes de resolució en aquest Parlament molt en aquesta línia. I amb això acabo, 
diguéssim. És a dir, agraint la feina que esteu fent, també, però una mica com fem 
que aquestes línies que sembla ser, doncs, que molts compartim, no?, d’un desenvo
lupament rural, d’un desenvolupament humà, d’un desenvolupament innovador, d’un 
desenvolupament que sigui de baix a dalt i que sigui integral..., doncs que això es 
tradueixi, efectivament, en canvi social, i, per tant, en canvi de la vida de les perso
nes, en canvi de les realitats d’aquests territoris. Que no estic dient que els projectes 
que impulseu no produeixin canvis, que efectivament que en produeixen, però que 
segurament hauríem de ser capaços d’escalarlos, de ferlos més grans, perquè fossin 
realment transformadors.

Res més. I moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Parés. Ara seria el torn de la diputada Irene Fornós, del Grup 
Republicà.

Irene Fornós Curto

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyor Albert Puigvert, i també bona tarda, se
nyor Carles Luz. Primer de res, agrairlos la seua presència avui aquí al Parlament, 
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a la Comissió d’Agricultura, per a parlar de tots estos temes. Sí que és veritat i pot
ser també és una llàstima que la compareixença és molt curta i tot i que mos fareu 
arribar totes estes diapositives que heu anat passant, segurament donaria per a poder 
parlar i poder interlocutar una mica més tots plegats, no?

És veritat que sí que ja mos vau fer algunes visites, en este cas lo Grup Republicà, 
suposo que els altres grups parlamentaris també, que van ser molt profitoses i que, a 
la vegada, mos vau poder explicar amb més detall totes estes accions que esteu fent i 
totes elles tan necessàries. I jo també subscric la majoria de coses que s’han dit aquí 
avui per la resta de grups, per la resta dels membres dels partits polítics diferents. 
Crec que en esta comissió tots coincidim moltíssimes vegades en que tota esta tas
ca és importantíssima i que s’ha de ficar en valor, no?, tota la faena que feu, tant en 
l’àmbit privat, que també és important, com en l’àmbit públic.

Jo també aquí voldria destacar, sobretot, lo difícil que potser segurament és... 
Aquí molta gent dels que estem en esta comissió segurament venim de territori, de 
pobles, en este cas lo senyor Carles Luz també ve d’una zona, precisament, no?, de la 
comarca de la Terra Alta, una de les que està afectant més lo tema del despoblament. 
I que a mi m’agrada una mica la reflexió esta de que no mescléssem a vegades lo que 
és desenvolupament rural amb lo món agrari, no?, perquè són coses que han d’anar 
en diferents línies. Hem de poder estar, també, la gent que vivim a territori, evident
ment, com deia el diputat Parés..., també tenir tots aquells serveis, i també facilitant 
totes estes inversions.

I realment heu donat algunes dades que acaben sorprenent, no?, perquè és un 70 
per cent del territori –crec, si no m’equivoco, perquè ha anat molt ràpid i he anat pre
nent apunts– i estem parlant d’un 10 per cent de població. I crec que aquí, una mica, 
és a on està la clau d’això, no?, que a vegades diem què és lo que no estem fent bé i 
per què hi ha algunes coses que no funcionen. Estem partint d’un desequilibri molt 
molt gran, i crec que és evident que mentre no mos creguéssem lo tema de l’equilibri 
territorial o l’equitat, no?, quant a que tots tinguéssem les mateixes oportunitats, els 
mateixos serveis, com un tema de país, això no serà possible.

Moltes coses ja s’han dit, llavors jo em voldria també centrar en un tema que tam
bé ha comentat lo diputat, l’Òscar Ordeig, d’esta comissió interdepartamental que 
faria falta per a poder anar abocant, no?, totes estes coses que, des de diferents es
pais, ja des dels diferents partits, des de diferents conselleries, des del vostre espai o 
la Fundació del Món Rural, que també tots los anys venen i mos fan este observatori 
del món rural i veiem una mica les dades... Creiem que és necessària una comissió 
interdepartamental, que la consellera Serret en el seu moment ja va voler tirar avant, 
però que, bé, per aquestes circumstàncies que tots coneixem, també es va veure que 
no va poder continuar. Però que crec que, abans parlaven de l’agenda, properament ja 
hi ha..., em penso que és ara, al novembre, ja es vol tornar a ficarli calendari.

Jo sí que voldria saber, en este cas, si lo que és ARCA, l’Associació d’Iniciati
ves Rurals de Catalunya, formareu part, també, d’esta comissió interdepartamental, 
perquè crec que també és molt important esta visió que doneu. I moltes de les ma
neres que vosaltres heu pogut trobar per a, en definitiva, arrelar, perquè crec que 
l’arrelament és una de les coses més importants; heu parlat d’este vincle de joves, 
que podeu fer entre empreses que van a fer les pràctiques, no?, i que crec que, bé, 
si al final hi ha un 20 o un 30 per cent de gent que es pot quedar al territori, crec 
que és una dada a destacar, igual que estes cinccentes i escaig empreses que s’han 
pogut fer gràcies a esta gestió dels bons, no?, o els llocs de treball de les que estes 
n’acaben derivant. 

No em voldria allargar més, són cinc minuts, després de vosaltres també tenim 
altres compareixences, però, en tot cas, celebro que avui estésseu aquí. Precisament 
fa un moment també hem tingut altres temes, i entre ells estava el tema d’una pro
posta de resolució que parlava una mica sobre, també, el tema dels incendis que es 
van patir a principi d’estiu i que també, doncs..., bé, tot va relacionat una mica, dels 
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mitjans i d’aquelles coses que podem fer perquè el món rural no es faci cada vegada 
més petit a nivell de població i d’oportunitats, sinó que es faça més gran.

Res més. I moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. I ara, per tancar, seria el torn del diputat Ferran Roquer, pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, presidenta. President, gerent, gràcies per haver vingut aquí a fer aquesta 
concisa i sintètica explicació; que no per sintètica i concisa no té la seva importància 
i no té la capacitat de fernos reflexionar. Sovint dic que el poble no és un pessebre, 
no estem allà posats com un pessebre perquè hi vinguin el cap de setmana persones, 
sinó que durant la resta de la setmana també hi hem de viure les persones que hi som.

I, en aquest sentit, els punts aquests que ens ha explicat vostè de la Declaració 
de la Seu són els punts que necessita la gent del municipi per viurehi bé i per que
dars’hi. Perquè de reptes, en tenim molts, i perquè els reptes dels pobles no es poden 
tractar, ara per ara, des de l’òptica exclusiva del món rural. Cada vegada les explota
cions rurals són més grans i cada vegada hi ha menys persones que viuen de les ex
plotacions rurals en el municipi. I, per tant, en l’àmbit rural calen altres activitats i 
calen activitats que permetin a les persones poderhi viure, perquè les persones hi 
podran viure si, a més de tenir tots aquests condicionants, s’hi poden guanyar la vida.

I en aquest sentit, i pel que conec del Leader, almenys a l’ADRINOC, a la zona 
d’allà dalt de l’Empordà, de casa nostra, eh?, ha tingut una importància en la dina
mització del territori; n’ha tingut. I jo crec que hem de ficar especial èmfasi en que 
aquelles activitats que siguin objecte d’ajut per part del Leader aconsegueixin o va
gin en el sentit de complir aquests punts, aquests punts de la Declaració de la Seu. 
Per tant, que siguin projectes que generin valor afegit en el territori, que generin des
pesa induïda. Sabem, s’ha calculat la despesa induïda que els ajuts del Leader gene
ren sobre el territori? I, si s’ha calculat, si teniu la dada aquí, sobre la taula. Perquè, 
una mica, generi aquestes polítiques keynesianes sobre el territori, no?: que la gent 
treballi, que generi activitat, i que, a més, aquestes activitats a les quals s’ha donat 
suport continuïn generant activitat en el territori.

I no s’hi ha fet gaire referència aquí, però jo vull fer especial referència, també 
–deu ser pels orígens– al grup d’acció local pesquer, que recentment es van crear i 
que n’hi ha un, eh?, hi ha un GALP d’aquests, que és l’Alt i el Baix Empordà. I vull 
fer un parell o tres de consideracions, que poden semblar forassenyades, però que 
no ho són. Per més que ens sembli que el sector pesquer és un sector que funciona 
i que dinamitza i que viu en unes zones de turisme i que el turisme porta riquesa, 
el turisme no necessàriament porta riquesa. I la situació del sector pesquer és molt 
dificultosa. Els pescadors són preu acceptants quan venen, són preu acceptants quan 
compren, i necessiten, necessiten com l’aire que respiren, donar valor afegit als seus 
productes. Per tant, aquests grups d’acció local pesquers haurien de fomentar acti
vitats de valorització, per part dels mateixos pescadors, del producte que pesquen, 
eh?; que tot el valor afegit que aporti no sigui treure’l del mar i portarlo en una 
caixa, sinó que, abans de que arribi al consumidor, li hagin pogut fer algun tracta
ment, amb la seguretat de que... Aquests 64 milions, si vostè ha dit que hi havia 550 
municipis, o 550 i escaig, no toquen ni a cent mil euros. Sí, toquen a cent mil, cent 
i poc mil euros per municipi. Per tant, tenen poca capacitat d’incidir. A partir de 
quin nivell creu vostè que, de recursos, d’aquests recursos que han tingut, històrics, 
podrien incidir, podrien tenir més capacitat d’incidència perquè aquests punts de la 
Declaració de la Seu es poguessin satisfer?

Agrairlos la intervenció, agrairlos la feina que han fet fins ara, i amb l’esperan
ça de que algun dia serem capaços de pensar en el món rural més enllà de la pagesia, 
de pensar en el món rural més enllà del Departament d’Agricultura i pensar que el 
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món rural i el territori que cuidem les persones que estan en el món rural és un repte 
per a tota la ciutadania i de tots els departaments del Govern.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Roquer. Ara tindrien un temps aproximat de cinc minuts, el se
nyor Carles Luz i el senyor Albert Puigvert, per intentar respondre les intervencions.

Albert Puigvert i Tuneu

Gràcies. Aniré més o menys responent un per un les preguntes o les idees que 
ens han anat generant mentre estaven parlant.

Senyor Domínguez, gràcies per l’aportació. Primer, jo penso que, en el tema de 
com superar aquesta fase crítica en què ens trobem a nivell de finançament, ho hem 
apuntat i Europa ja fa un període que ho està apuntant. Amb la davallada de fons 
de la PAC –i els fons de la PAC han de ser majoritàriament per al sector agrícola– 
arribem en un punt crític. O som capaços d’alinear altres fons que també serveixen 
per al desenvolupament humà i desenvolupament econòmic, o deixarà de tenir sentit 
tenir una estructura allà que estigui repartint pocs diners i faci «projectets». Per tant, 
bàsic: alineació d’un mínim de fons FEDER i del Fons Social Europeu. Aquesta és 
clara de cara al nou període. 

Quant al que ha dit, el perill o el risc en el tema del marc únic: és la manera fàcil 
d’Europa per plantejar una simplificació. La gràcia dels PDRs és que estan territoria
litzats, mínim regionalment. Ja és un àmbit bastant gran, perquè Catalunya és molt 
diversa. I aquí el Pirineu amb la plana, amb el delta de l’Ebre, no s’assemblen..., ni 
un mitjó. Per tant, ja no és una qüestió d’estat, sinó que hauria de ser adaptada a les 
realitats territorials. I el risc el veiem des del punt de vista d’allò que he dit abans: 
hi han tres comunitats que han estructurat molt bé els fons, i això no és virtut dels 
grups Leader només, és virtut també de l’entitat gestora, que en aquest cas –i aquí 
la virtut per mi– són els funcionaris de subdireccions en avall, d’Agricultura, que ho 
van estructurar bé, en el període passat. La realitat és la mateixa a Astúries, diria jo, 
a Aragó i a Cantàbria; és una qüestió que s’ha fet un enfocament tècnic; s’han, entre 
cometes, «despolititzat» estructures.

Els altres territoris tenen problemes en estructurar aquests fons i el Leader. Per 
tant, lo fàcil a l’hora d’unificar és fer taula rasa i començar de zero i facilitar a aquells 
que tenen més dificultats estructurar els fons. I aquí hi ha un risc. Podem estar un any, 
dos anys discutint com estructurem aquests fons i en un any, dos anys poden desa
parèixer grups d’acció local perquè no tenen fons –vostè ho ha dit– per funcionar. 
Això és el que ha passat en la majoria de regions; és la diferència entre Catalunya, 
Cantàbria i Astúries, i País Basc, també, o una part de Suècia. 

I aquí responc al senyor Ordeig, que demanava referents: Suècia i Finlàndia són 
referents; però són referents perquè tenen una estructuració de fons entre fons, en el 
territori i multiperíode, per tant, que no hi ha una parada i fonda entre període i pe
ríode. El risc d’estar discutint tots a Madrid com ens estructurem, i que no hi hagi 
marge des de les comunitats autònomes de fer un pont, pot fer que lo que ha passat a 
diverses comunitats passi a totes. I per mi és el risc principal, eh?, i ho hem dit i redit 
a la comissió que tenim a Madrid. Esperem que quan es conformi el nou govern s’ac
celeri aquesta discussió, perquè, si no, farem salat. 

I l’altra qüestió, que jo entenc que és un dels problemes, no només a l’Estat espa
nyol, sinó que a part de l’Europa del sud i fins i tot a França: hi ha la nostàlgia del 
vell Leader. Hi havia molts diners, era molt còmode gestionar molts diners i era molt 
fàcil fer polítiques amb molts diners i fer una gestió relativament correcta. Hem de 
passar comptes, hem de fer revisió d’objectius. És una nova manera de funcionar. 
No hi estan acostumats, alguns territoris. No és una qüestió espanyola, eh?, és una 
qüestió europea i europea del sud. Per tant, aquí hi ha una feina d’estructurar també 
els controls. Senyor Ordeig, ja ho he dit, eh?: referent al tema de fons europeus i en 

Fascicle segon
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especial, el Leader, Suècia i Finlàndia, i per això estem parlant, a través de la xarxa 
europea, de també fer visites i fer intercanvi, no només des dels grups Leader, sinó 
també des de l’Administració i des de, en el nostre cas, la Generalitat.

Entenc que, amb la visió aquesta integrada, aquesta reivindicació interpel·la més 
el Govern que els grups. Els grups exigim, en el cas de la fibra, sí, un calendari, per
què jo penso que és bàsic. I fins allà on podem, anem demanant a la nostra entitat de 
referència, que és el Departament d’Agricultura, realitats. De mica en mica anem en
trant en altres departaments, que és una mica també el que estem intentant fer avui 
aquí, eh?, fer acció de Parlament, fer acció de lobby. I per això mateix hem actuat 
molt més que no havíem fet anys enrere amb la Red Española de Desarrollo Rural i 
amb Xarxa Europea de Desenvolupament Rural. I els resultats hi són: ens han refe
renciat la feina dels projectes de cooperació als butlletins, constantment, de la Red 
Española i als butlletins de la Xarxa Europea. I això no és només virtut de que ens 
expliquem bé, sinó que hi ha una feina i uns resultats que es poden demostrar.

Pel que fa a la qüestió de la despoblació, que ha sortit diverses vegades, és un 
repte que és transversal, no té sentit que es treballi només des d’un àmbit d’actuació. 
I aquí nosaltres formem part d’una xarxa, entre cometes, «informal», que treballa 
el tema de repoblament –amb Fundació del Món Rural, amb Munixic, amb l’Asso
ciació de Micropobles– amb què hem elaborat diverses propostes i que sí que, res
ponent també a la senyora Fornós, el mes que ve serem presents a la comissió de 
despoblament, interdepartamental, i allà hi aportarem aquestes dues qüestions: el 
resultat de les propostes que tenim en aquesta xarxa informal de repoblament, que 
ens anem trobant més o menys trimestralment, i hi portarem la proposta de l’agenda 
rural a Catalunya, perquè..., que sigui compartit entre tots, que sigui transversal i que 
sigui uns deures pel Govern des d’una perspectiva gairebé holística, com qui diu.

El senyor Parés. Ja ho he respost una mica, eh?, el tema de despoblament; si no 
són polítiques transversals, difícil. No tot és qüestió de més recursos econòmics, hi 
ha una vessant aquí organitzativa que és bàsica. I no hem de mirar sempre a Madrid, 
perquè tenim un problema aquí, jo penso que gros, en què hi ha una asincronia entre 
que el món canvia molt ràpid i que el legislador va molt i molt lent a adaptarse a les 
noves realitats per afrontar els nous reptes. 

Transició energètica. Hi ha infinitud de conflicte, constant, en temes urbanístics, 
quan seria relativament fàcil solucionarho –i això és normativa catalana–: amb els 
secretaris municipals a nivell competencial, competències pròpies i impròpies; amb 
els nous models de generació de negoci col·lectiu i cooperatiu –estem a anys llum 
del que està passant a Finlàndia i del que està passant a Alemanya, i això ho paga
rem car, no pas d’aquí a deu anys, sinó d’aquí a cinc anys, diria jo–; amb la qüestió 
del suport a empresa; amb la qüestió bàsica, pel territori rural, si parlem de repo
blament, de l’habitatge. No podem parlar de repoblament si al Lluçanès no hi han 
habitatges disponibles, quan hi han multitud d’habitatges buits. És una qüestió d’en
focament: habitatges d’ús turístic versus habitatge disponible per viure; i persones 
vivint en territori.

Un element claríssim, que penso que hem de reivindicar, i que si es fa l’agenda 
rural és bàsic i que haurien de treballar en la conscienciació del món urbà, és que els 
serveis ecosistèmics de base, els serveis ambientals, es produeixen en territori rural: 
aigua, aire i llum. Si no hi ha un territori rural sa i estructurat, no hi ha aigua, ni 
aire, ni llum, i menys en un context d’emergència climàtica. Per tant, o d’una vegada 
per totes tothom es posa d’acord en això, o farem salat, que penso que ja ho hem fet.

I, per últim, responent també al senyor Roquer, m’ha donat una idea que és: això 
de la Declaració de la Seu, a tots els beneficiaris Leader, ferlosla arribar, perquè 
penso que també és una mica una manera de fer pedagogia. 

Pel que fa referència a la inversió indirecta, no ho tenim calculat indirectament, 
però sí que en el període passat es van repartir 56 milions d’euros contra una inver
sió total que va suposar..., de 175 milions d’euros. Per tant, és multiplicat per tres i 
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mig, eh? I si comptéssim els beneficis secundaris, això es multiplicaria per molt més. 
Per tant, jo penso que la feina que s’està fent és bona i es pot comptabilitzar, eh?

Pel que fa a..., gràcies pel tema pesquer, perquè som xarxa de món rural i pesquer. 
El món pesquer sempre queda com en segon terme, però està fent molt bona feina, 
precisament el grup d’acció local de pesca de la Costa Brava, amb la qüestió, per una 
banda, de pesca turística –pescaturisme–, que ja és una iniciativa que va començar 
a Roses fa anys, però que ho estan potenciant, i en trobar, donar valor a d’altres pro
ductes del sector pesquer. 

I deia: el mínim que necessitaríem per estructurar un Leader potent? Miri, jo 
amb que recuperéssim la previsió que hi havia inicialment al període 20072013 
–que va quedar a la mitat del que havíem previst perquè va caure la crisi a mig fer–, 
del doble del que tenim ara, faria meravelles, eh? I es podria anar molt més si real
ment es fes una petita aportació de FEDER i Fons Social Europeu, que és lo que ja 
està –i ja us he explicat– predient i predicant el Comitè de les Regions.

Gràcies.

La vicepresidenta

Sí? Vol intervenir? (Veus de fons.) No? Ho deixaríem... (Pausa.) Sí.

Carles Luz i Muñoz

Jo lo que volia afegir és agrair a tots los grups avui que haguésseu estat aquí pre
sents que ens haguésseu escoltat quina és la feina i la tasca que fem. Només puntu
alitzar una cosa: espero continuar o almenys que l’ARCA continue gestionant fons 
per a poder dinamitzar el territori.

La metodologia que apuntàveu és una metodologia que s’està utilitzant en àmbits 
rurals i àmbits territorials a on hi ha poca densitat de població per fer funcionar, no 
només temes Leader, sinó altres polítiques que fan que aquell territori tire endavant. 
Per què? Perquè està el públic i el privat, i el que fa és enriquir aquella transversalitat 
de territori que moltes vegades sorgeixen unes idees i unes propostes per dinamit
zar aquell territori. Jo el calendari me costa... Propostes ne tenim moltes i les tenim 
escrites, te les farem arribar i les teniu; però el calendari, quan vas tard, no podem 
ficar calendari, és que tenim un problema greu emergent, de despoblament, de di
namització, i anem tard. 

Nosaltres ens brindem a treballar conjuntament amb tots vosaltres, però ho heu 
d’entomar des del Parlament de Catalunya; ficar ja dates i ficar ja recursos perquè 
poguéssem tirar endavant i poder, d’alguna manera, parar tot este despoblament i 
esta poca riquesa que tenim als municipis. Des del territori estem brindats a treba
llar conjuntament, que és esta la metodologia que estem treballant.

Res més, per la meua part. Moltes gràcies a tots avui. Reitero este agraïment de 
la feina que feu d’estar al Parlament i també avui poder escoltar la feina que fem 
nosaltres.

La vicepresidenta

Gràcies als senyors Carles Luz i al senyor Albert Puigvert per la seva exposició, 
per la capacitat de síntesi en el temps tan just de la mateixa. Oferirlos que, si ens 
feu arribar tant la presentació com els vídeos que comentaven, els fem arribar a tots 
els grups parlamentaris.

I res més. Moltes gràcies per la vostra compareixença.
Suspenen un momentet, per poder començar la següent compareixença; un mi

nutet.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i nou minuts i es reprèn a les cinc i catorze mi-

nuts.

La vicepresidenta

Doncs reprenem la sessió. 
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Compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, 
per a informar sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi 
base per a la Denominació d’Origen Cava

357-00629/12

Faríem, com hem comentat abans, compareixença conjunta, tant d’Unió de Pa gesos 
com de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. La idea és que puguin fer ells, 
aproximadament, per un temps de deu minuts, una intervenció, tant Unió de Pagesos..., 
deu minuts més, JARC, i llavors els diputats i diputades farem un torn de cinc minuts 
per poder preguntar, fer aportacions, etcètera, i, com sempre, tornarem a tancar amb 
una intervenció de cinc minuts, per afegir... Ara em comentava el coordinador nacional 
d’Unió de Pagesos, el senyor Joan Caball, que ens farien arribar, també, un document 
per..., segurament no donarà temps a tot, que ens aportaran això; els el farem arribar 
a tots.

I, per tant, sense més preàmbuls, passem la paraula al senyor Joan Caball, el coor
dinador nacional d’Unió de Pagesos, que compartirà el temps amb el senyor Rafel 
Ramon, el coordinador de l’Alt Penedès d’Unió de Pagesos.

Joan Caball Subirana (coordinador nacional d’Unió de Pagesos)

Bé, gràcies; bona tarda. En primer lloc, agrair que acceptessin la petició que và
rem fer de comparèixer en aquesta Comissió d’Agricultura. Hem vingut altres vegades 
amb altres temes; aquest ens sembla que era un tema prou important per donar el nos
tre punt de vista. Jo faré una petita introducció. Després, com sempre a casa nostra, 
qui ha de parlar dels temes és qui viu d’ells, i, per tant, doncs, el Rafel Ramon, coor
dinador comarcal de l’Alt Penedès, però parlarà en boca de tots els afiliats a la Unió 
de Pagesos pagesos del món del cava.

A veure, context general. És un problema de tema agrari? Sí, però també és un 
problema de tema de país, perquè d’aquest sector, en algunes comarques, no sola
ment en el tema Alt Penedès, sinó tota la part del vi, doncs, és el que és el motor, el 
tema del cava. Després és cert que hi ha el tema, doncs, per dirho d’alguna manera, 
dels altres vins, no?, que també en algunes comarques són importants; però aques
ta sí que acaba fent de motor. Què li acaba passant o quina tendència acaba passant 
en això? Doncs bé, per simpatia o no, però la resta els acaba arrossegant, als altres, 
també, i sobretot quan es parla de tema de preus baixos.

Jo entenc que el context general de preus justos i de mercat, doncs, bé, ho hem 
de tornar a reivindicar, això sembla que fa quarantacinc anys o cinquanta, que sem
pre n’anem parlant; però que tres empreses decideixin què és el que li passarà a un 
ampli territori de Catalunya, bé, ens ho hem de fer mirar, a veure si això és possible 
que acabi passant. I el més important és que d’aquestes tres empreses, ara en aquests 
moments, cap és de capital català. O sigui, ho havien estat; potser tenien més simpa
tia o no, però tenien empatia envers el territori. Però cap d’aquestes tres: una ha pas
sat a un fons d’inversió; les altres han passat, doncs, a inversors de fora que també 
tenen altres inversions aquí, i una altra, com sabeu, és de..., bé, també d’altres terri
toris de l’Estat, que els ha anat comprant. Perquè estem en una economia de mer
cat, nosaltres no diem això, però en altres contrades del món agrari, com podia ser 
França, doncs, es varen preocupar molt quan algú els volia comprar la Renault, no? 
L’Estat, doncs, hi va acabar intervenint i va dir: «Escolti’m, algunes coses no poden 
acabar sent.» I nosaltres entenem, si això és tan important per un territori, aquestes 
marques, doncs bé, també hem de mirar a veure com i de quina manera mirem que 
no marxin de les nostres mans, del nostre territori. 

A veure, tenim una eina que nosaltres creiem –almenys des de la Unió de Pa ge
sos– que cal potenciar i que l’hem de defensar, que és la DO. Tot és millorable, tot 
pot funcionar millor, hi ha d’haver molta més transparència; però, clar, si estem en 
un club i tenim unes normes i aquestes normes no les diem i ens les fem nostres, 
doncs, difícilment podrem fer algunes coses. Per tant... Ho dic perquè hi ha hagut 
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altra gent, doncs, que ha opinat potser que no. A veure, nosaltres entenem que la 
DO sí. És cert que també és veritat que hi ha altres contrades de l’Estat que també 
hi ha regió cava, però bé, allà on hi ha la part molt, molt, molt important, doncs, 
és a casa nostra. I, per tant, hem de ser corresponsables i, per tant, hem de ser prou 
responsables per tirar endavant.

Nosaltres creiem, des de la Unió, que hi ha d’haver –i és aquí el missatge que 
llancem– un gran acord entre els pagesos que fem la feina de produir i les em
preses que fan la feina, doncs, d’elaborar i portar el cava al mercat. Ara, nosaltres 
creiem que lo que ha passat aquest any no és de rebut, que les empreses et diguin: 
«Escolta, com que tenim “estocatges” des de no sé quan, perquè no hem pogut ven
dre, doncs us baixarem el preu.» A veure, nosaltres hem fet la part –i creiem, cor
rectament– que és elaborar i fer la nostra producció; hem, també, sufragat i ens han 
apujat l’aportació per promocionar i per pagar la DO –més que no pas la part de la 
indústria, no?, la part de cavistes, que ells no han apujat la seva aportació, i bé, i ens 
hauríem de demanar i tothom s’hauria de ficar davant del mirall a veure qui és que 
no fa. Escolta, si jo soc una empresa i jo soc el responsable d’acabar venent i jo no 
venc tot el que tinc entre mans, potser primer m’haig de demanar jo si faig bé les co
ses o no, no de dir que qui té la culpa és l’altre, que jo li compro la matèria primera, 
no? Per tant, és cert que hi ha d’haver un gran acord, aquí. Si no ens posem d’acord, 
patirem molt tots. Patirem, primer, i estem patint els pagesos, i ara el company Rafel 
us ho acabarà explicant, però creiem que no s’hi val de dir: «Escolta’m, com que 
jo no puc vendre no sé què, doncs li passo la pilota i l’hi rebaixo i no el deixo gua
nyarse la vida a un altre que sí que ha fet la feina correcta.»

Tres reflexions.
Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies.

Rafel Ramon Martorell (coordinador comarcal de l’Alt Penedès de la Unió 
de Pagesos)

Bé; la crisi de preus d’enguany no ha estat per un verdader funcionament d’oferta 
i demanda. Això, en aquest sector, només és sensible quan és en contra del produc
tor de la matèria primera. El sensor de l’oferta i la demanda el tenen i l’han tingut 
sempre les grans empreses del cava; tenen el monopoli de demanda. 

Aquestes empreses enguany varen sortir a comprar un raïm d’aquesta campanya 
un 28 per cent menys que l’any anterior, arribant a preus de fins a trenta cèntims 
d’euro per quilo. Els diferents escandalls de costos de producció del raïm base cava 
estan considerats al voltant dels quaranta cèntims, amb diferències segons els tipus 
de conducció i el grau de mecanització. Tot i això, no és ben bé cert, perquè hem de 
tenir en compte que hi ha molts pagesos que van plegant, altres pagesos van agafant 
la terra d’aquesta gent, i l’agafen, normalment, en parceria o arrendament, cosa que 
significa que li has de donar un valor al propietari i tu et quedes amb un 25 per cent 
menys. O sigui, el cost de producció s’incrementa entre un 20 i un 25 per cent. Ara 
aquestes empreses faran campanyes de Nadal, amb espots multimilionaris, i salva
ran els pressupostos dels mitjans de comunicació. Tinguemho en compte en la me
sura del possible.

El capitalisme està a tot arreu, i com a tal no és dolent, sempre que no sigui sal
vatge. Les institucions públiques han de vetllar perquè el capitalisme, quan toquen 
temes de menjar, territori i teixit social, sigui ètic i sostenible.

S’han d’encarar mesures, dins del possible, en aquest sentit. Atenció a les sub
vencions que van, també, i molt, a aquestes grans empreses, si no compleixen uns 
mínims de respecte, com abans he esmentat.

Les cooperatives, com a eines d’integració vertical del procés productiu i que, 
alhora, fan que el viticultor se senti i sigui un agent decisori i partícip de tota la ca
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dena, tenen un paper rellevant a curt termini per esdevenir una peça clau en les pos
sibles decisions de futur del territori i sector vinícola. 

A França existeixen 610 cooperatives agrícoles, aproximadament, que aporten el 
50 per cent de la producció vitícola. El 65 per cent dels viticultors francesos estan 
associats en cooperatives. A Itàlia quasi cinccentes cooperatives, que representen 
gairebé el 60 per cent de la producció vitícola i 179.000 socis. A l’Estat espanyol 450 
bodegues cooperatives, que representen també el 60 per cent de la producció vití
cola. Una força molt important lligada al territori. Cal ser conscients del gran poder 
vertebrador i d’apoderament dels viticultors de les cooperatives.

L’estratègia, a curt i mitjà termini, no només passa per la creació de petits cellers 
o per impulsar els vivers de celleristes; el que cal, sobretot, és donar suport al desen
volupament d’empreses que tinguin afany per cobrir majors quotes de mercat amb 
els seus embotellats i deixar de ser dependents de l’estructura del monopoli. 

Les cooperatives són estructures amb potencials de creixement importants, lli
gades al territori i de gran participació social, que han de ser capaces d’assumir pa
pers rellevants, amb ajudes destinades a recerca i desenvolupament de la producció, 
promoció de productes, marca i integració.

El foment de la producció ecològica, com a valor productiu i lligat a la soste
nibilitat, no com a únic factor de qualitat del producte, ja que també la producció 
convencional és capaç de garantir elevats nivells de qualitat; sí, pel major respecte 
al territori, al medi ambient i als consumidors. 

El suport al teixit tècnic, a les ADVs, com a eina que vertebra el sector productor 
i sovint són el motor d’implantació de les mesures requerides per l’Administració; 
però no només: les ADVs ja no són les entitats purament de control de sanitat vege
tal, sinó que han agafat un rol superior i han passat a ser assessors i gestors en molts 
aspectes del sector productor. S’han fet imprescindibles.

L’Incavi ha de tenir més protagonisme quan es produeixen aquestes crisis de sector 
en l’àmbit de les denominacions d’origen. Ha de ser proactiu, no reactiu. Per exemple: 
el mes de gener i febrer d’aquest any, 2019, quan es va produir l’hòstia del vi, l’In
cavi ja hauria hagut de moure fitxa i convocar reunions sectorials i reunir els diferents 
agents del sector. 

A l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava se li ha de donar un nou impuls. Com 
a viticultors, vam lluitar per la seva articulació i en vam valorar molt la seva feina 
durant els anys que va funcionar. Es fa imprescindible aportar els mitjans necessaris 
perquè torni a elaborar i analitzar les dades econòmiques del sector, tant dels pro
ductors com de l’elaboració i comercialització.

L’adaptació de la nova PAC 2020. Amb la nova PAC 2020 se’ns presenten reptes 
importants, si volem mantenir o millorar les ajudes que rep el sector, pel que fa a un 
millor aprofitament de les mesures del pla de suport de l’Estat espanyol. Només el 
darrer exercici, es van perdre 49 milions d’euros del pressupost que l’Administració 
no va saber gestionar i el sector, en el seu conjunt, va deixar de rebre com a plante
jament de noves mesures mediambientals, interessants per al sector, en el marc de 
l’obligació de dedicar el 40 per cent del pressupost de totes les ajudes agràries a me
sures del medi ambient i clima.

Parceria versus arrendament. És un tema que havíem tocat moltes vegades ja fa 
un temps. Per als viticultors resulta millor la parceria; els riscos d’una caiguda de 
preu, com aquest any, i adversitats climàtiques, cada vegada més freqüents, no les 
pot suportar solament el pagès. Des de l’Administració es promociona més l’arren
dament per un estalvi de paperassa. Hi ha moltes zones on la parceria està arrelada 
des de fa moltes dècades i funciona molt i molt bé.

Finestreta única agrària. S’han d’agilitzar els tràmits agraris: DARP, oficina tri
butària, forestals, cadastre, ajuntament, etcètera. Per exemple, el canvi de titularitat 
d’una parcel·la: cal fer el contracte, demanar cita prèvia a l’oficina tributària, anar a 
l’oficina tributària –no et deixis la referència cadastral, si no hi hauràs de tornar–, 
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prèviament haver anat a l’ajuntament o al cadastre, pagar al banc –a vegades cues per 
trenta cèntims, que estàs mitja hora allà fent cua–, torna a l’oficina tributària, ves al 
departament amb el contracte, espera la resolució, etcètera.

En altres països als que ens volem assemblar no funciona així. Només ho hem 
de copiar. En general, l’Administració sembla que està massa lluny de la realitat de 
l’agricultor. Cal estudiar una major flexibilitat de la normativa, de l’Administració i 
dels consells reguladors davant d’un nou món vinícola. Les reglamentacions de les 
DOs no sempre han estat lligades a assolir majors quotes de mercat. Vins menys re
glamentats estan assumint quotes i segments de mercat més elevats. 

El Registre vitícola és una altra eina importantíssima per als viticultors, per al 
control de la transparència de la producció. Cal aportar els mitjans necessaris per 
actualitzarlo tecnològicament i que pugui continuar sent un instrument útil.

El relleu generacional. Els joves, a part d’ajuts econòmics, necessiten reconei
xement social de la funció que fan per a la societat. Si ens preocupem per territori, 
canvi climàtic, sostenibilitat, sanitat alimentària, etcètera, els pagesos –els pocs que 
quedaran– han de ser ben considerats. Als pobles, cada cop en queden menys i més 
grans. Són explotacions agràries, encara familiars, però amb treballadors assalariats 
amb tots els ets i uts. 

El tema de control de fitxatge, per exemple, suposa per a tots els petits empre
saris una càrrega de feina i problemes. El problema quin és? Si cauen aquestes ex
plotacions de certa mida, ja quasi només poden ser absorbides per societats i grups 
capitalistes. És aquest, el model agrari que volem per a Catalunya?

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. 

Compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi 
dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, per informar sobre 
la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la 
Denominació d’Origen Cava

357-00630/12

Seria ara la paraula de la Isabel Vidal, la coordinadora sectorial de la vinya i el 
vi dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

Isabel Vidal Marsal (cap de la sectorial de la vinya i el vi dels Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya)

Gràcies. Bona tarda. Salutacions a les diputades i diputats de la Comissió d’Agri
cultura, Ramaderia i Pesca per aquesta invitació. I el nostre agraïment a l’oportunitat 
d’aquesta compareixença, que esperem que sigui aclaridora per entendre la situació 
de feblesa que tenim el sector productor, malgrat les lleis, decrets, normatives que 
intenten defensarlo i protegirlo.

Els agricultors catalans –entre ells, els viticultors– formen part de l’economia de 
Catalunya i són part del motor que alimenta l’agroindústria catalana per enfortirla i 
posicionarla, tant a nivell intern com també extern. És important contextualitzar el 
sector vitivinícola i explicar la situació ocorreguda durant la verema d’enguany, que 
té una certa història. I per aquí començo, fent una miqueta d’història. 

El 17 de juliol d’enguany es va celebrar el ple del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Protegida Cava, compost per sis productors i sis elaboradors, 
on Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya té un representant al sector dels pro
ductors. JARC va exposar que el preu del raïm havia de tendir a l’alça, perquè s’es
timava que la collita, que la verema del 2019, seria similar a la del 2018, com s’ha 
confirmat ara que ja quasi s’ha acabat la verema, i, per tant, s’havia d’equilibrar la 
cadena de valor amb un millor repartiment dels beneficis. Per aquest motiu vam exi
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gir que les empreses elaboradores marquessin un preu de la matèria primera superior 
al de la campanya anterior, en consonància amb la qualitat del producte i per tal de 
garantir el seu prestigi.

Tot i exposarho i argumentarho al ple, uns dies després les empreses Codorniu 
Carlyle, Freixenet Henkell i Jaume Serra, del Grup García Carrión, anunciaven la 
seva intenció d’abaixar significativament el preu del raïm en totes les varietats i qua
litats per la campanya d’enguany, provocant una situació dramàtica per als viticul
tors pocs dies abans de començar la verema.

Aquesta circumstància va provocar que s’organitzessin una sèrie d’accions en 
forma de concentracions de protesta organitzades per les organitzacions més repre
sentatives del sector, amb la lectura d’un manifest reivindicatiu per tal de fer pressió 
per aconseguir que aquestes empreses elaboradores reconsideressin la seva postura.

Malauradament, la reunió mantinguda amb els directius de Henkell Freixenet, a 
petició seva, el 20 d’agost, no va aconseguir aquest propòsit; únicament van mani
festar la intenció d’adaptar el preu del raïm a quilo sense grau i el compromís –això 
sí– de reunirse de nou amb els representants del sector viticultor i cooperatiu a la 
recerca de solucions un cop acabada la verema. 

Una de les reivindicacions que es van demanar durant els actes de protesta va 
ser reclamar una reunió amb els representants de les principals empreses i cellers, 
conjuntament amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la 
senyora Teresa Jordà, per tractar aquesta situació. Aquesta reunió va tenir lloc el 
22 d’agost, a la seu de l’Incavi de Vilafranca del Penedès. Fruit d’aquesta trobada, i 
davant la manca d’una solució en ferm, malgrat el compromís de seguir negociant, 
vam decidir mantenir la convocatòria de vaga per al dia 5 de setembre: no veremar 
ni entregar raïm, i fer una jornada de mobilització per protestar contra el preu del 
raïm i del vi base per a vi i cava. 

El 5 de setembre, doncs, va culminar aquesta protesta, que vam iniciar durant el 
mes d’agost per la davallada ruïnosa del preu del raïm i del vi base, amb una aturada 
per part de viticultors i cooperatives i una gran mobilització al Penedès. A la con
vocatòria hi van assistir unes cinccentes persones i uns trescents tractors; no era la 
primera, el 16 d’agost trescents viticultors i cent cinquanta tractors es van concen
trar a la rambla de Vilafranca del Penedès, tal com havíem acordat les organitza
cions agràries dos dies abans en la primera concentració que va tenir lloc al Centre 
Àgora de Vilafranca del Penedès.

Tota aquesta situació, un cop feta la història, no ha succeït sense cap motiu, sinó 
que ha sigut –i ho dic amb tristesa, però crec que és la veritat– fruit d’una política 
desencertada del cava, promoguda per les grans empreses i acceptada per la resta del 
sector. S’ha volgut conquerir els mercats a base de volum i de preu, i això no és com
patible ni amb l’esperit ni amb les normes d’una denominació d’origen. Tant de bo es
tiguéssim equivocats, però el canvi de mans de dues de les empreses més importants 
del sector durant el 2018 ens dona, malauradament, la raó. 

Ara ens toca gestionar aquesta situació, que és difícil, però que és necessari rever
tir. El sector vitivinícola és un sector molt regulat. La normativa reguladora és exten
sa, meticulosa i estricta; regula tots els integrants del sector, des del petit viticultor fins 
al viticultor professional. Hi ha una OCM pròpia, de rang europeu, de la qual pengen 
part de les normatives estatals i catalanes: una d’elles són els programes de suport al 
sector vitivinícola, que incentiva, amb ajuts, a plantar vinya. I, per una altra, hi ha la 
normativa que regula el potencial de producció vitícola, on s’estableix un termini mà
xim de cinc anys entre l’arrencada d’una parcel·la de vinya i la seva replantació. Tot 
plegat sembla buscar, a consciència, un escenari d’oferta continuada i suficient, dei
xant molt poca capacitat d’autogestió al viticultor, a més de que aquest termini va en 
contra de totes les bones pràctiques agrícoles en termes de sanitat vegetal.

Aquest reglament també estableix el nou sistema per a les plantacions de vinya 
basat en autoritzacions a partir del 2016, que és quan va canviar el reglament an
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tic; una normativa que permet l’autonomia dels òrgans de decisió o de gestió de les 
denominacions d’origen protegides per fer recomanacions de no fer plantacions en 
base a un estudi que demostri l’existència d’un risc d’oferta excessiva. L’estudi es va 
fer; el ple del Consell Regulador del Cava el va aprovar per unanimitat des del prin
cipi, i el MAPAMA, amb una gran irresponsabilitat, va denegar la petició de reco
manació fins que el mal ja estava fet. Hem passat, en cinc anys, de 33.000 hectàrees 
a 39.000. El risc de devaluació, doncs, de la denominació d’origen protegida ja és 
una realitat. És un punt que hem demanat moltíssimes vegades corregir.

La Llei de la defensa de la competència, que té com a objectiu la lliure compe
tència en el mercat, no ha preservat, en el sector agrari, un ambient idoni perquè les 
empreses i individus puguin competir lliurement, ja que al tractarse de productes 
peribles o frescos estan en posició de feblesa davant les empreses elaboradores i no 
tenen marge per la disconformitat o l’oposició. Els observatoris de preus que s’es
tableixen per cada sector agrari, com el de la vinya i el vi, i que disposen d’estudis 
de costos de producció de forces anys, haurien de poder ser taules on poder debatre 
i proposar un preu mínim de referència per garantir la rendibilitat i el futur. Estem 
parlant de buscar la manera de crear una exempció del compliment de la normativa 
de la competència per al sector agrari.

Tampoc la Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentà
ria –una llei que estableix una sèrie de mesures d’obligat compliment que pretenen 
protegir l’operador més feble, com amb la formalització de contractes per escrit, que 
incloguin el preu i els terminis de pagament– no acaba de funcionar. I encara avui 
hem de denunciar incompliments en els contractes, com el del termini de pagaments. 
La llei estableix que els productes frescos, com el raïm, s’han de pagar a trenta dies 
des de la finalització de l’entrega al celler, i això, en la majoria dels casos, no es com
pleix, ja que aquests s’acullen a una nota interpretativa publicada posteriorment a la 
llei sobre una suposada validació de la collita que els permet dividir el pagament en 
diferents terminis, fins a arribar, en alguns casos, al primer trimestre de l’any següent 
a la collita, sent per als viticultors totalment inacceptable, i que seguim demanant que 
es revisi aquesta interpretació.

Després d’aquesta exposició, tant dels fets com del context reglamentari que te
nim, els faig arribar dues conclusions: la primera els fa una petició expressament a 
vostès, perquè creiem que està a les seves mans, i l’altra ens interpel·la directament 
a nosaltres, el sector productor i elaborador, i la volem compartir amb vostès per tal 
de comptar amb el seu suport. 

La primera. Amb tot el que hem exposat, creiem que tenim un problema de fons: 
alguns reglaments, lleis i decrets que busquen endreçar el sector no són útils ni efi
caços, si el que es busca és la supervivència dels viticultors per ells mateixos. Cal 
fer una mirada particular al sector vitivinícola, i també al sector agrícola en general. 
I els demano que treballin conjuntament per ferho possible, almenys, que ho pu
guem debatre i buscar solucions. Els han parlat del règim de plantacions de vinya, 
de la Llei de la competència, de la Llei de morositat. Tot plegat són normatives eu
ropees i estatals, susceptibles de canviar si estem d’acord que no serveixen per l’ob
jectiu que perseguim. 

I en segon lloc –i ho dic en clau interna, com els meus companys–: gairebé la 
totalitat, com sabeu, de la producció vitivinícola de Catalunya està emparada per 
una denominació d’origen. És dels pocs sectors –per no dir l’únic, i tenim aquesta 
sort– que tenim eines a través del plec de condicions per regular i equilibrar l’oferta 
i la demanda. Això és molt valuós. I esperem ser prou responsables, tots plegats, per 
ferla servir. 

Ara bé, exigirem claredat i compromís, per part de les empreses elaboradores, 
perquè hem de saber quina és la seva estratègia i si aquesta és sostenible i compati
ble amb un sector que es vol reinventar. Hi ha el Pla estratègic de la DO Cava, que 
és necessari i urgent implementarlo; o la possibilitat de fer ecològica la viticultura 
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de tota una DO; o, fins i tot, tornar a explorar la inscripció única de les parcel·les de 
vinya dins d’una denominació d’origen que és la que li pertoca. 

Nosaltres, JARC, hi serem. Per responsabilitat i per l’oportunitat que se’ns obre, 
perquè s’ho val.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies a la senyora Isabel Vidal. Passaríem ara al torn dels diferents 
grups parlamentaris. Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel senyor 
Fran  cisco Javier Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, gracias por las comparecencias de hoy. Yo creo que hoy estamos hablan
do un poquito más, pero prácticamente de los mismos problemas que en la fase de 
ponencia de la Ley vitivinícola, porque estos mismos problemas salieron allí. Y real
mente, estamos haciendo, para..., yo creo que todo el mundo es consciente de la com
plejidad del sector, para que una ley que no va a solucionar todos los problemas del 
sector, y déu-n’hi-do las comparecencias que tuvimos y los diferentes puntos de vis
ta, para redactar una ley y hacer unas enmiendas; no digamos para tener un plantea
miento de sector completo, ¿no?

Entonces, yo comparto un porcentaje altísimo de lo que habéis dicho. Y solo me 
gustaría hacer una incidencia en dos o tres aspectos que he visto que habéis dicho. 
Y abro para que cualquiera de los tres me pueda contestar.

Primero, bueno, he anotado una cosa: que hay tres empresas que son las malig
nas, digamos, que son las que han producido el daño este año, al menos, y se ha di
cho aquí que no son capital catalán. No sé la razón por la que se ha dicho esto, pero 
¿si fueran capital catalán, estarían actuando bien? Porque yo creo que la situación 
sería la misma. O es que se tendría que haber evitado que hubieran dejado de ser 
capital catalán. No sé a qué se refería la exposición, pero me ha parecido suficiente
mente importante, porque creo que da igual de dónde sea el capital; el daño que se 
ha podido hacer al ofrecer un precio por debajo de coste es el mismo, sea de donde 
sea el capital. Pero, bueno, si hay algún matiz, me gustaría que lo explicaran mejor.

Después, un gran planteamiento de un gran acuerdo entre payeses, productores, 
embotelladores, comercializadores... Esto yo creo que pasa por aquí, la solución, lo 
que pasa que a ver cómo los juntamos todos y nos ponemos de acuerdo. Porque desde 
aquí se puede hacer mucho, es muy fácil decirlo, pero es dificilísimo hacerlo, ¿vale? 

Y otra gran pregunta que os formulo es que, a ver, aquí hay alguien que tiene una 
responsabilidad, que es por lo que estamos aquí en el Parlament, que es el Govern, 
el Govern de la Generalitat. ¿Podría hacer algo que no está haciendo, o que podría 
hacer mejor, o que podría hacer más? Eso es lo que, como grupo de la oposición, 
nos interesa mucho saber. O sea, qué está haciendo realmente el Gobierno para so
lucionar este problema y qué podría hacer que no está haciendo. ¿Vale? Porque, en 
ese sentido, nosotros, como grupo de oposición, podríamos apoyar al Gobierno o 
incluso instarle a que hiciera algo. Me gustaría que me pudierais resumir ese punto.

Luego, se han dicho, tanto desde Rafel Ramon como de Isabel Vidal, una serie 
de puntos mejorables, como la burocracia, el problema de arrendament y aparcería, 
el Registre vitícola... Yo creo que todo esto es un mal endémico de toda la agricultu
ra, y que sí que es verdad que habría que abordar como sector, pero no creo que sea 
el principal problema de por qué, de repente, en vez de aumentar el precio, que es 
lo que se proponía en el consell, se decida bajar. O sea, yo creo que es una posición 
más de competencia, de problema de competencia, que de otro tipo. 

Y después, claro, en este tema, ¿cómo veríais la intervención de un mercado? 
O sea, porque lo más fácil es decir: «Pues ya está, si el coste es cuarenta, prohi
bido venderlo a menos de cuarenta.» ¿Eso se puede hacer, realmente? Porque hay 
unas normas reguladoras. Entonces, yo veo que sí que es verdad que el tema de los 
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arranques y del poco espacio de tiempo entre arrancar y volver a plantar, pues ha 
agravado la puesta en marcha de parcelas que todavía no estarían en producción, si 
hubieran podido dejar sin plantar, pero hubiera retrasado el problema, pero hubiera 
venido igual.

Entonces, yo, sencillamente, como en la fase de ponencia, creo que tendríamos 
que hacer alguna sentada común, a parte de la ponencia de la ley, para ver qué acuer
dos en común podemos llevar adelante, junto con Gobierno, oposición y sector.

Por mi parte...

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Passaríem ara al torn del diputat Òscar Ordeig, del Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Gràcies a Unió de Pagesos per estar aquí, una vegada més, 
al senyor Caball, al senyor Martorell; gràcies, també, a JARC, a la senyora Vidal, 
per intervenir, i posarnos a disposició..., perquè no sé si això ho arreglarem avui 
aquí, per tant, posarnos a disposició en tot moment per intentar contribuir a arre
glar els problemes, que són molts, i no empitjorarlos, eh?, perquè a vegades l’art de 
la política pot fer aquestes coses.

Jo, per situar una mica les coses a lloc, també, eh? Compartim tot el que han dit, 
la dificultat també de resoldre aquesta crisi de preus; com també hem fet aquest debat 
en d’altres sectors. I aquests debats han arribat per quedarse. I, per tant, la solució 
que puguem trobar en el seu sector, al seu territori, és la solució que podem trobar 
arreu del territori, amb molts productors que ho estan passant molt malament i amb 
un mercat que, a vegades, potser no s’ha enfocat prou bé, com es deia; els recursos 
públics i la legislació no s’han enfocat cap allà on tocava o eren altres contextos i per 
tant ara els hauríem d’enfocar cap a un lloc diferent. Hem fet ja diversos debats i di
verses intervencions en aquesta comissió, perquè han sortit propostes de resolució, 
també, en aquesta línia. 

Però jo voldria, també, dir una cosa molt clara i ser realistes, per no enganyarnos, 
de que aquí solucionarem això. Això, com dèiem, el poder executiu és el Govern. 
I el Govern és qui té les eines, qui té la responsabilitat i la competència; qui té les 
eines per fer un bon diagnòstic, per parlar amb vostès, per parlar amb les adminis
tracions, i també per parlar amb el Govern de l’Estat, per parlar, si fa falta, amb la 
Unió Europea, perquè, evidentment, tot això és un problema complex, i per concre
tar mesures a tots nivells, eh?

El relat agrari, ho hem dit diverses vegades i ho diem, i també serveix aquí, l’hem 
perdut: quan fem les lleis no es mira mai l’impacte agrari, i per tant som els últims o 
no som prou tinguts en compte; quan aprovem els pressupostos, tres quarts del ma
teix; només cal veure l’últim pressupost que vam fer, la llei de mesures, les castanyes 
que anaven cap a les taxes que pujaven el sector agrari. Doncs és per posar alguns 
exemples, de dir: «Escoltin, jo crec que, u, necessitem que es tingui en compte l’im
pacte negatiu de determinades normatives»; que es tingui l’impacte negatiu o la ne
cessitat de pressupostos d’altres departaments que afecten d’una manera molt clara, 
com s’ha dit. S’ha fet una reflexió de dir: «Escolta, volem un territori competitiu, una 
activitat viable, i això passa per enfocar bé la nostra estratègia del sector vitiviníco
la, del sector del cava, i veure aviam com les nostres empreses són compatibles; no 
anem a preu, no anem a volum, anem a qualitat, anem a innovació.» Bé, doncs tot 
això també té un trasllat en termes de llei, en termes de pressupostos.

I ara, curiosament, venen aquí i estem precisament en període d’esmenes a la Llei 
del sector vitivinícola, en el qual, home, doncs, ja sé què diran. S’acabarà el termini, 
ens reunirem la ponència i –quasi que m’hi jugo alguna cosa– vindran i diran: «No, 
és que aquesta llei només és per adaptar el marc europeu; aquestes coses no toquen.» 
Nosaltres presentarem alguna esmena en aquesta línia, i segur que serà molt millora
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ble, però estaria bé que potser féssim alguna cosa, sense intervenir al mercat, perquè 
no ho podem fer, sense intervenir els preus, perquè no ho podem fer, però anem a 
veure quins mecanismes ens dona la llei actual per intentar ferho, no? I segurament 
que amb aquesta llei tampoc ho resoldrem. 

I per què dic això? Perquè tenim la Llei de la cadena alimentària –que abans 
també ho he comentat, però ho repeteixo–, i dic: «Escolta, si ja hi ha mecanismes, 
però si no els apliquem, si no ens els creiem...» Home, doncs n’hi ha alguns que són 
d’incentius i d’altres que són coercitius. Doncs els coercitius, que són els de con
trol d’inspecció, ostres, si no els fem servir. I si la Llei de la cadena alimentària... 
A mi també m’agradaria que la consellera, en comptes de pensar que ens en anem, 
que ens en anem, que ens en anem i que som independents..., mentre no siguem in
dependents, anemnosen a Madrid i diguem que la Llei de la cadena alimentària 
s’ha de modificar, i que s’ha d’endurir en determinades circumstàncies. Perquè ni 
ens en anem, ni hi anem. I, home, doncs, la Llei de la cadena alimentària s’hauria 
de canviar. I també ens en hauríem d’anar a Brussel·les, perquè s’està..., crec que és 
una directiva europea que s’està fent, per intentar evitar també la situació d’abús a 
la cadena alimentària.

Per tant, escolti, estem en això. I si no ho fa el nostre Govern, qui ho farà? Per tant, 
home... Per tant, ostres, des del productor, que té les eines que té, fins a les empreses, 
fins als sindicats agraris, fins als grups parlamentaris..., però sobretot el Govern és el 
que ha de recollir totes aquestes circumstàncies, per intentar portarho; el que depen
gui d’ell ferho, i lo que no depengui d’ell, doncs intentar exigirho als altres, no? Ja 
ho hem dit, tenim la funció de control, i la inspecció la tenim nosaltres, i no ho estem 
fent. I aquí, a vegades, es pot enfocar des del Departament d’Agricultura, es pot enfo
car des de Consum, es pot enfocar des de Competència. Jo, en el fons, dic: «Escolta, 
si n’hi ha ganes, es poden fer coses.» 

I llavors, evidentment, també un element molt important –que ja ho hem dit, 
eh?–, que és una visió integral de què és el que passa al territori i com podem fer que 
les empreses siguin competitives i siguin viables. Perquè jo sempre dic que al final 
acabarem tots a Barcelona, treballant a l’àrea metropolitana, i llavors, quan vulguem 
comprar vi o cava, doncs ens en anirem o..., bé, tot ho importarem, no?

Per tant, si us plau, solucions màgiques no n’hi han. Jo sí que els diria aviam si 
ens poden dir... –ho dic per llençar també una pregunta–, aviam si tenen una deman
da concreta de què és allò que creuen més essencial que ha de contemplar la Llei del 
sector vitivinícola, que està en període d’esmenes. Hem fet ja grans reflexions amb 
les compareixences, però alhora, també, siguem conscients que no hi ha solucions 
màgiques i que hem d’instar, també, el Govern a que s’ho cregui; que es cregui el 
sector, que es cregui el territori, que es cregui els productors de raïm i que es cregui 
que té la responsabilitat i les eines per posar solucions i la responsabilitat d’exigir a 
aquells que també hi poden ajudar, sigui a les empreses, a les grans empreses, si és 
que anem per aquí, sigui a les altres administracions. Nosaltres ens n’hem fet un fart, 
de demanar que la Generalitat, i el president al davant, exigeixi a les altres adminis
tracions públiques –a les altres administracions públiques: a l’Estat, comunitats autò
nomes, a Unió Europea–..., que exigeixi que també facin els seus deures en aquest 
sentit. Això es fa? Doncs no ho sé. 

Bé, no volia ser molt pessimista, eh? Però, dic, home, jo crec que també és im
portant que ens fem el toc d’alerta de dir: «Home, si us plau, que tothom faci la seva 
feina», eh? I si nosaltres, en la responsabilitat que tenim, podem ajudar en alguna 
cosa, evidentment, no dubtin que farem el que faci falta, eh? Perquè al final ens hi 
va la subsistència de determinats territoris, molt vinculats a determinats productes, 
que, a més a més, curiosament, han tingut una gran acceptació i un gran valor, pro
ductes d’una gran qualitat i d’un gran valor afegit, que la gent ho ha reconegut. Per 
tant, home, si us plau, ja que funciona, intentem ajudarho i que pugui anar endavant.

Res més. Moltes gràcies.



DSPC-C 357
29 d’octubre de 2019

Sessió 10 de la CARPA 41 

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Ordeig. És ara el torn del diputat Marc Parés, del Grup Parla
mentari de Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Bé; bona tarda i gràcies per comparèixer avui i posarnos una mica més de llum 
a la problemàtica i a la crisi que hem viscut aquest estiu. Just abans de la seva com
pareixença, aquesta tarda, a primera hora, hem aprovat una proposta de resolució on 
posàvem aquest problema sobre la taula i plantejàvem algunes mesures, que, a més, 
ha estat aprovada per unanimitat. Per tant, jo crec que tots i totes som conscients de 
la gravetat del problema. El que no acabem de trobar, crec jo, és la solució, no?, i, 
per tant, quina és la manera com això es resol.

En aquest sentit, clar, ens fem un fart de sentir, no?, doncs, que no podem inter
venir sobre els mercats, que en el lliure mercat el preu no es pot tocar. I jo el que 
em pregunto és quines maneres hi hauria per intervenir sobre el mercat. Perquè crec 
que, si no, no veig altres alternatives, encara que sigui de manera indirecta. És a dir, 
el problema..., ha començat el senyor Caball exposant una qüestió que jo també he 
dit en la meva intervenció prèvia, no? És a dir, al final, el futur d’un territori, com 
és el del Penedès, resulta que l’estan decidint tres grans empreses, que tenen molt 
més poder que tots els representants públics que estem aquí asseguts, que intentem 
trobar solucions i estem limitats en la nostra capacitat, i per tant en la nostra sobira
nia, d’intervenir sobre allò que és un bé públic, com és el conjunt del territori, o un 
patrimoni, com és el del vi. I al final resulta que qui té sobirania per decidir acaben 
sent tres grans empreses que actuen amb lògica d’oligopoli.

Llavors, la intervenció indirecta també passa, potser, per intentar canviar això, i 
per tant, al final, que això no estigui en mans de tres grans empreses, i com som ca
paços de generar, també, potser, un altre teixit empresarial, en el camp de l’elabora
ció, que no estigui controlat per aquestes tres grans empreses, com incentivem altres 
models empresarials, si això té sortida, si és viable, si no és viable, no? 

Després, altres qüestions. Heu fet esment, no?, també, doncs, de que, arran de la 
crisi, al mes d’agost es va crear la taula i vau poder seure en una mateixa taula pro
ductors, elaboradors i Govern, no? La meva pregunta és: com valoreu això, no? És a 
dir, és un element innovador, està funcionant, no està funcionant, quines expectati
ves de futur –per això en vau fer una– s’han generat o no, o s’estan complint o no... 
Per tant, si ens podeu valorar una mica el funcionament i les perspectives d’aquest 
espai de mediació i d’arbitri, diguéssim. 

I l’última qüestió..., o dues qüestions més. Una, que també ha sortit, eh?: la qües
tió del control, no? Nosaltres una de les coses que plantejàvem era aquesta idea..., 
o el que hem acabat aprovant és reforçar el sistema de control i sanció relacionat 
amb l’entrada de raïm, most o vi de fora de les denominacions d’origen. Per tant, 
és realment insuficient, o no, com ho veieu, és un mecanisme que s’ha d’accentuar 
més, aquest control...? Ajustantnos a la Llei de la cadena alimentària, ara el dipu
tat Ordeig deia que segurament s’hauria de modificar, però també és una llei que té 
molts elements, jo entenc, positius, que sí que podem estirar i, per tant, treure’n rèdit 
i treure’n profit.

I l’última qüestió, ara sí. Clar, aquí un tema de fons, també, és com davant d’un 
episodi de crisi com el que hem tingut aquest estiu garantim un futur digne per al 
sector, i, per tant, garantim, doncs, que no hi hagi petits productors que acabin ple
gant com a conseqüència de situacions d’aquestes. I, per tant, què pot fer el Govern, 
què està fent o què li demaneu que faci per garantir el futur, no?, del sector dels pe
tits productors, que no pleguin, davant d’un episodi concret com la crisi de preus que 
hem viscut aquest estiu. És a dir, com responem davant d’un episodi de crisi com el 
que hem tingut, que és una resposta, entenc, també, no?, conjuntural, per un moment 
concret, però que hem d’estar preparats perquè això no tingui conseqüències de que 
el sector o que petits productors acabin plegant. Això és una qüestió.
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L’altra qüestió és com resolem el problema més de fons, que és més estructural. 
Però, per tant, les dos línies de resposta que es pot donar des del sector públic: més 
una resposta conjuntural, immediata, per una situació de crisi; més una resposta es
tructural davant un problema que és els injustos preus del sector, en aquest cas del 
món del raïm, però podríem parlar del sector agrari en general.

Res més. Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Passem ara la paraula a la diputada Rut Ribas, del Grup Parla
mentari Republicà.

Rut Ribas i Martí

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, volia començar la meva intervenció, 
doncs, agraint al senyor Caball, al senyor Ramon i a la senyora Vidal que avui esti
guin aquí al Parlament portant la veu d’Unió de Pagesos i de la JARC.

Tots sabem que la crisi del preu del raïm i del volum no és prematura ni és un feno
men que ha aparegut en aquesta darrera verema, sinó que fa anys que els pagesos i les 
pageses..., veiem com, any rere any, el cost del vostre raïm, doncs, cau en picat, es va 
reduint i, com ha sigut aquest any, arriba al ruïnós preu de trenta cèntims el quilo, que 
és el mateix preu que la verema de fa vint anys endarrere.

Per tant, tots som conscients, també, i com explicaven vostès, que la gran inflexió 
arriba quan aquestes grans empreses del sector, doncs, imposen el preu del raïm, 
que és un preu que no té en compte ni la producció ni la qualitat del producte i enca
ra menys, no?, el cost que suposa el manteniment de les vinyes i el cost de producció, 
que se us suposa a vosaltres.

També sabem que –i així algun cop ho hem parlat– el sector vitivinícola també 
heu fet la vostra autocrítica en el tema de la producció a gran escala. Però, tot i així, 
crec que no ens podem quedar aquí, sinó que cal que es valori el producte i tota la 
feina que hi ha al darrere i que això es vegi revaloritzat, doncs, en aquests preus dig
nes que, a dia d’avui, són necessaris.

He de dir i afegir, doncs, que m’ha agradat que es fes referència a aquest relleu ge
neracional que s’ha comentat. I crec que també és important explicar aquí en aquesta 
comissió que els joves pagesos han creat aquesta plataforma de joves vitivinícoles del 
Penedès, i també, doncs, fer la falca i anunciar que en unes setmanes també estaran 
aquí, perquè, malauradament, els pagesos i les pageses cada cop en trobem menys, a 
les vinyes, de persones joves que s’hi vulguin dedicar, i crec que cal mantenir aquest 
relleu generacional, si no, perdrem moltes qüestions al respecte.

Volia fer l’apunt que, des del Grup Republicà, i també en nom de les seves diputa
des, sempre ens trobaran al seu costat, tal com ho hem fet fins ara. Hem volgut par
ticipar de totes les accions, assemblees, i també en la jornada de vaga que han dut a 
terme, i així poder oferir les possibles vies per trobar possibles solucions. I aquí re
marcar, doncs, que, a partir d’ara, i com ho hem fet fins ara, seguirem estenentvos 
la mà. 

I també, doncs, comentar que, des de la conselleria –ja s’ha comentat–, al capda
vant la consellera Jordà, per primer cop també s’ha aconseguit seure a la taula grans 
empreses del sector per mostrar la preocupació –que vull insistir que no només és 
una preocupació de territori, sinó que és una preocupació de país– i també exigir 
aquestes solucions.

I també hi feien referència, es va convocar el mes d’agost aquesta taula amb tots 
els agents, els quals també han pogut ser partícips i, si no ho tinc mal entès, en unes 
setmanes o uns dies es convoca de nou aquesta taula. I crec que també és important 
destacar, no?, que tots els agents del sector, i amb el suport del Departament d’Agri
cultura, Ramaderia i Pesca..., s’ha preparat aquest simpòsium per tal de fer aquesta 
feina conjunta i trobar les solucions i així crear aquest full de ruta del sector, que al 
cap i a la fi és cabdal per al país.
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Crec que tampoc no podem obviar –i així hem treballat conjuntament amb els 
companys d’Esquerra Republicana al Congreso–, doncs, aquest fet –nosaltres ho 
hem volgut remarcar des de la proposició no de llei– sobre la crisi del preu del raïm. 
Perquè sí que s’hi ha fet referència, però cal prendre consciència que la regulació 
del sector i del preu deriva de tots els àmbits i de diferents sectors. I crec que aquí és 
important, doncs, remarcar també que, des del Ministeri d’Agricultura, ha de jugar 
el seu paper, i no com ho ha fet fins ara, sense escoltar el sector, sinó que des del 
nostre punt de vista –i així en fem esment– creiem que cal que es limiti la superfície 
de la vinya per a cava, perquè, si la superfície creix, va lligat, doncs, que el preu del 
raïm disminueix. I creiem, doncs, també, que s’han de flexibilitzar els terminis de 
les noves plantacions, així com també ja en vam fer referència en les seves aporta 
cions.

Dit tot això, jo no vull acabar aquesta intervenció sense fer aquest punt de forma 
més profunda i amb l’estima que li tinc al territori. Perquè crec que vosaltres sou la 
peça clau, perquè sense vosaltres és una evidència que no hi ha vinyes, i, per tant, no 
hi ha Penedès. Crec que és important remarcar que sou cabdals per garantir l’essència 
del Penedès. Tenim un paisatge envejable, al Penedès, i és gràcies a vosaltres. I també 
sou el motor econòmic del territori i no podem oblidar que sou font d’ingressos de gai
rebé totes les famílies de les comarques del Penedès. Per tant, cal dignificar la page
sia, cal que els pagesos cobreu els preus dignes i no pas sota costos, com està passant 
fins ara, i cal garantir que totes aquelles pageses i tots aquells pagesos que es vulguin 
dedicar a la vinya no es vegin obligats a abandonarho perquè no hi ha la remuneració 
adequada al darrere.

Per tant, crec que cal entendre que el territori –i el Penedès, en aquest cas– està 
en perill i que aquesta no és únicament una lluita de pagesos i pageses, sinó que és 
una lluita de tota la societat sencera i on tots ens hi hem de veure implicats, perquè, 
si no canviem avui el present, malauradament no tindrem un futur digne. I el que 
volem és un futur millor per al territori, però també per als pagesos i les pageses. 
I, al cap i a la fi, vull remarcar que aquesta no és una lluita d’un territori en concret, 
sinó que, al cap i a la fi, també, és una lluita de tot un país sencer.

I moltes gràcies de nou per la seva compareixença.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada Ribas. Té ara la paraula la diputada Imma Gallardo, en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies. De fet, parlar l’última té alguns avantatges; però diríem que les 
intervencions dels companys que m’han precedit, doncs, han dit ja moltes coses. En 
tot cas, torno a agrair, doncs, la compareixença tant d’Unió de Pagesos com de JARC. 
Compartim la preocupació i, de fet, vam demanar la compareixença conjunta els dos 
grups, tant el Grup Republicà com el Grup de Junts per Catalunya, conjunta, perquè 
ens semblava que realment el tema va ser molt preocupant.

Crec que podran coincidir amb mi si dic que, d’alguna manera, així una mica pot
ser brusca, dissortadament des del 2004, amb la caiguda del preu del cereal, el 2007 
amb la caiguda del preu de la llet; després el de la carn, la fruita; ara el preu del raïm..., 
és a dir, estem veient que la globalització, a banda de portar algunes coses que està 
clar que són bones, també ens està comportant que hi hagi diferents sectors a on les 
coses, realment, estan posant en perill aquestes explotacions, de diferents mides, no?, 
perquè estem parlant de, sobretot, mitjanes i petites, però que poc poden fer davant 
d’aquests grans oligopolis. 

Per tant, compartim aquesta preocupació. De fet, ho deia el diputat Parés: aca
bem d’aprovar aquesta mateixa tarda una PR presentada pel seu grup, de Catalunya 
en Comú Podem, on precisament algun dels punts ja en parlava, de reforçar aquest 
control i sanció, si esqueia, de l’entrada del raïm, most o vi de les denominacions 



DSPC-C 357
29 d’octubre de 2019

Sessió 10 de la CARPA 44

d’orígens, per evitar, doncs, que entrin i que es puguin qualificar com a vi o cava amb 
denominació d’origen.

És a dir, el que passa, que, de tota la relació de punts que el senyor..., que el co
ordinador (veus de fons), coneixia..., aquests punts, jo diria que pràcticament vitals, 
no?, amb aquesta figura de l’ADV, l’Incavi; és a dir, ha fet una relació molt acurada.

En tot cas, quan ha parlat o ha acabat parlant del relleu generacional..., i aquí la 
diputada Ribas realment ho ha fet força bé, en el sentit de quin és aquest model agra
ri. I aquí sí que tenim feina, perquè està clar que hem de parlar del model de la plana 
del Penedès o el de les comarques de l’Alt Pirineu, que és la que jo represento, però 
que hi ha d’haver una mica més de treball, no?, de pensar cap on anem.

Quan parlàveu de mesures que es poden proposar, hem coincidit amb que les de
nominacions d’origen cal defensarles; de fet, estan..., segurament amb millores, eh?, 
i amb major transparència, però que estan fent la feina. En tot cas, la pregunta era 
una mica, ja l’han reiterat els companys que m’han precedit, com es valora o si es 
veu necessari fomentar aquestes taules de concertació amb els viticultors i les grans 
empreses per poder tractar el preu del vi abans i després de la verema, i com treba
llar, no?, amb les associacions de viticultors i les organitzacions agràries per veure si 
és possible, doncs, la possibilitat d’eliminar aquesta doble o triple qualificació de les 
vinyes o, si més no, restringir la qualificació única pel que fa als caves d’alta gamma. 

En tot cas, això, posarnos a la vostra disposició en el que a nivell de... Ah!, em 
deixava una cosa: el tema de la finestreta única agrària com a..., és a dir, d’acord, 
eh?, amb que segurament està molt burocratitzat i segurament podem trobar models 
que es puguin adaptar, no?, copiant o, en tot cas, adaptantnos a lo que seria la nostra 
realitat. Però m’ha semblat interessant aquest comentari.

I ja està, per part meva. Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada Gallardo. Ara faríem un torn de cinc minuts, aproximadament, 
cadascuna de les organitzacions, per si volen provar de respondre a tot plegat.

Joan Caball Subirana

A veure, de fet ens partirem... A veure, la interpel·lació..., no directa, perquè amb 
el senyor Domínguez, doncs, sabem... A veure, amb cinc minuts, respondre a tot, su
poso que..., per part de tots no acaba sent. Sí que ens posem a disposició de tots els 
grups, i això ho sabeu sempre. I enteníem que la crisi d’aquest sector era important, 
doncs, que també aflorés. I, a més, si s’està discutint una norma, encara que sigui par
cial, del sector, doncs potser que hi fiquem totes les eines que puguem i, normativa
ment, que acabem podent. 

A veure, lo del capital català o no català. Jo crec que en cap moment és en sentit 
identitari, en cap moment, eh? I això, vull dir, és una qüestió de fe: vostè en tindrà 
una i jo en tindré una altra, però em sembla que ens coneixem prou per si li dic que 
això no acaba sent.

És cert..., i no ha sigut la més gran, no?, perquè hem de parlar que aquestes tres 
tenen el 85 per cent de la capacitat de venda i, per tant, tenen el 85 per cent de la 
capacitat de compra. En vi o en raïm, no? En vi base, que compren a particulars, a 
empreses i a cooperatives, o en raïm que compren directament als pagesos. Per tant, 
quan tres tenen el 85 per cent tenen una posició de domini important. La més gran, 
que ja tenia, ja estava instal·lada a Catalunya, no?, la Henkell, una empresa alemanya, 
amb els seus conceptes germànics de números, doncs bé, va acabar dient al sector: 
«Escolta’m, tinc “estocatge”, si és que voleu..., no em porteu re, perquè aquest any en 
tinc prou.» Clar, aquí estem parlant de que vostè té un producte que ven, però vos
tè necessita una matèria primera, i no el portarem de l’altra punta del món, el raïm. 
Com moltes altres produccions agràries. Potser peces per fer manufactures o algu
na altra història, sí; però quan és un producte fresc no el portem de l’altre cap del  
món. 
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Per tant, hem de tenir en compte que hi ha d’haver, doncs, una sensibilitat de 
que el producte que vostè ven final, com el fa i què necessita per ferho. O vostè té 
les vinyes –que també en tenen, però no tantes com per tot això– o vostè ha d’aca
bar pagant. Lo que no pot ser és que just abans de collir algú es desperti i acabi 
dient: «No, jo tinc un “estocatge” molt bèstia i lo que us proposo és: o aquest preu 
o millor que no ens ho porteu.» Perquè va així, que els que varen anar a la reunió, 
els companys nostres, van acabar dient així: «És que jo, eh?» –el gerent alemany–, 
«jo, de vosaltres, si fos un pagès, no us en portaria, perquè a aquest preu no acaba 
valent.»

Què acabem dient? Jo, de fet, el símil amb l’automobilística francesa, i no és per 
xovinisme, sinó que acaba dient: «Escolta, quan és un tema important, d’unes em
preses...», que algú ha acabat dient, doncs, que tenen més sobirania potser que les 
forces que puguem tenir tots els que estem aquí dintre junts, vinguem d’on vinguem 
i del sector que vinguem. Doncs, malauradament, això hauríem de mirar que, sen
se treureli la seva realitat de l’àmbit capitalista..., vull dir, ell ha comprat legítima
ment, doncs, l’empresa aquesta, amb uns recursos i amb uns diners que són seus, i 
aquí no ens hi podem negar..., però, dic, també acaba sent responsabilitat d’un ter
ritori, com veiem, en un estat com el francès, on el poder agrari és molt important, 
doncs, que hi ha depèn de quines coses que no acaben deixant fer. Doncs hauríem de 
mirar que això no hagués acabat passant. Què vol dir, que si els senyors Ferrer enca
ra dominessin Freixenet, els senyors Codorniu dominessin Codorniu i el que era el 
Serra, abans, doncs, tingués...? Acabo dient que, si la gent acabava sent d’allà, potser 
ja haguessin dit: «Escolti’m, a veure, ens acabem enfrontant amb una qüestió, doncs, 
que hem d’acabar mirant que tots acabem tenint i que no deixem fugir...» Perquè 
això està molt bé, que empreses vagin a invertir en altres territoris, però quan els 
altres venen aquí a casa nostra hi ha cops que ha acabat passant això: «Escolti’m, jo 
faig números, no em quadren, compte de resultats; per tant, si tinc “estocatge”, no 
et compro més.» Vull dir... I no té cap més altra. Per què? Perquè el perjudici o el 
benefici que li acaba aportant a ell..., ell ha de donar un compte de resultats a uns 
accionistes, punt, i no té res més en compte. I ho fèiem per aquest concepte, eh?, pel 
concepte de l’entorn; no pel concepte ideològic ni identitari, acaba sent.

M’ha agradat que em féssiu força referències, uns quants diputats i diputades, de 
diferentes formacions polítiques, doncs, a temes de que tenim..., és veritat, a l’Estat 
espanyol tenim una llei pionera, de la cadena alimentària. Nosaltres creiem que és 
francament millorable, hem fet propostes de millora quan es va discutir al Congreso 
de los Diputados, quan es va discutir al Senat, quan hi havia l’anterior Govern, d’un 
color, ara n’hi ha un d’un altre. I creiem, nosaltres, que faltaven dos coses importants. 
La normativa europea, que deia algú, està aprovada; la directiva europea aquesta, 
també, de la cadena alimentària, està aprovada, a últim moment, d’abans de les elec
cions europees, amb un recel dels nòrdics prou important, i amb una defensa aferris
sada del ponent italià i del sud, també; una llei que bàsicament –aquesta norma– està 
copiada, quasi, dels anglesos, que, amb la seva norma, si volen..., i varen ser frontal
ment els principals opositors que no s’aprovés a nivell europeu –també són contra
diccions d’aquestes–, i que s’haurà de traspassar. Per tant, demanem tota la capacitat 
que tingueu vosaltres, com a diputats, i les vostres formacions, perquè digueu al con
junt de l’Estat, i també aquí, com traslladem aquesta normativa europea, doncs, a 
casa nostra.

I l’altra, la Llei de la cadena alimentària. Jo entenc que –i ho hem dit per acti
va i per passiva– falta delimitar, per tant, regular, què vol dir «posició de domini». 
Nosaltres hem denunciat, i ho vàrem portar a Competència catalana i després a l’Es
tat, amb el tema de l’oli, els preus de tres anys. I Competència ens va dir: «Nois, te
niu tota la raó del món, però com que no està definit “posició de domini” no podem 
dir que la cadena tal abusi de posició de domini», no? És una mica trampa, però, clar, 
a final de mes, o a final d’any, els companys, quan acaben cobrant, doncs, de caixa 
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no n’hi acaba havent. Per tant, definir la «posició de domini» faria..., i en un sector 
que n’hi ha tres que dominen el 85 per cent, doncs iria bé, per aquesta cadena.

I l’altra, el tema de la venda a pèrdues, que no és allò que diuen alguns: és que 
jo no puc vendre per sota del que compro. No, perdona, vostè té unes caixeres o uns 
caixers que acaben cobrant; vostè té uns transportistes que acaben fent; vostè... Per 
tant, tot això s’ha de sumar als preus. A França, com que no se n’han sortit, de dir 
què és lo que fem, ho han fet a tant alçat, a escandall, no?, però està regulat, eh? Vol 
dir que a l’altre costat dels Pirineus..., potser alguns, perquè hi estem més a la vora, 
físicament, doncs, mirem què passa a l’altre costat, però ells han acabat definint, a 
cada sector, què és, a més a més del preu que acabes comprant, lo que s’hi ha de fi
car per sobre. Per tant, tu no pots vendre per sota d’aquest preu.

L’altra, el tema de regular preus. Jo..., no s’ha volgut sentir –i entenc que la com
panya Isabel Vidal i alguns que heu vingut aquí...– que en el consell es parla de preus. 
Entenc que...

Isabel Vidal Marsal

No, no, va ser una...

Joan Caball Subirana

Una reunió a banda. D’acord.

Isabel Vidal Marsal

No –no, no–; va ser una demanda...

Joan Caball Subirana

Sí; però tots..., almenys a mi no vull que em caigui, com a organització –i suposo 
que a la seva tampoc li caigui– una multa de Competència. O sigui...

Isabel Vidal Marsal

No, no...

Joan Caball Subirana

Dic que al consell han parlat de preus? Tots hem entès que no.

Isabel Vidal Marsal

No m’he explicat bé. El representant ho va demanar, que els preus no fossin su
periors als de l’any passat. 

Joan Caball Subirana

Exacte.

Isabel Vidal Marsal

Això..., una petició, eh? Penso que és absolutament legítima.

Joan Caball Subirana

Sí, sí. Però dic que, parlar, en el consell no se’n pot parlar. A fora sí que en po
dem acabar parlant. Bé, hi ha altres llocs –també els francesos; no anem a buscar 
els de Finlàndia, com deien els companys aquí, del tema de desenvolupament rural–, 
doncs, hi ha altres països que ho fan bé. A l’altre costat, bé, hi ha uns ens i marquen 
uns preus indicatius, que entre nosaltres, doncs, vol acabar dient: allò és legal, no va 
contra la competència, no va contra no sé què, i acaben sent uns acords que acaben 
arribant a un sector i l’altre.

A veure, aquest any, si ens diuen que tenen «estocatges», hagués sigut just que 
ens haguessin dit: «Mira, ens sobra el 30 per cent. Nosaltres, cavistes, agafarem el 
30 per cent de la nostra producció d’“estocatge” en ampolles i en farem esperit de 
vi, no?, ho portarem a..., del vi base que tenim traurem el 30 per cent, i vosaltres, 
pagesos, doncs traieu el 30 per cent de la vostra producció.» Dic: potser hagués si
gut un sistema més just que no pas dir que us abaixem el preu a vosaltres i als altres 
no. És una mesura, doncs, que es podia haver arbitrat. Però, clar, qui té la posició de 
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domini no l’arbitra, perquè, clar, ell té recursos, i els pagesos, doncs, que s’acabin 
apanyant. Per tant, crec que això acabava sent.

I després el tema de...

La vicepresidenta

Perdó, hauríem d’anar...

Joan Caball Subirana

Sí; passant a un altre. I al tema de pagesos i grans empreses, ens agradi o no, però 
hem d’afrontar que hi ha d’haver un sistema de que siguem corresponsables els uns 
i els altres. Nosaltres diem que sí que ho volem ser, però per l’altre costat hi ha poca 
voluntat, quan tu tens, entre tres, el 85 per cent. I passa a molts sectors, això.

La vicepresidenta

Senyora Isabel Vidal, JARC?

Isabel Vidal Marsal

Pensava que parlaria el Rafel. Bé, a veure, ja miraré d’anar molt ràpida; he apun
tat molt ràpid el que em deien. 

Una cosa que heu parlat tots: responsabilitat del Govern, no?, què és lo que li 
demanem al Govern. Al Govern li demanem, li hem demanat moltes vegades: pri
mer, que totes les lleis, que moltes es decideixen a Madrid, a l’Estat espanyol, i les 
europees, que no ens ho mirem –com les que us he dit– com si fos la lluna. Són lleis 
que ens afecten a nosaltres, i que, de primera mà, les hem de poder interpel·lar, hem 
de poder debatreles, dialogarles, i que és lo millor que pot anar amb nosaltres. La 
seva força –jo ho he constatat, eh?– és petita, i us soc molt sincera, és la que és.

Perquè el ministeri, quant a agricultura, el ministeri de l’Estat espanyol, jo que 
vaig ara a les reunions de la COAG, que estem dins la coordinadora que aglutina 
diferents unions, també a ells a vegades els costa tindre una visió unitària, perquè el 
sector vitivinícola espanyol és molt divers. Tens un gran pol, a Castella  la Manxa, 
que són 500.000 hectàrees, que allà, ara com ara, no tenen cap mena de regulació, 
no estan en..., hi ha una DO molt petita, La Manchuela, però la majoria no ho està. 
I, evidentment, fan tant volum que determinen el preu de tothom. Ara volen inter
venir, d’alguna manera, fent l’emmagatzematge privat, perquè es pot fer, i fins i tot, 
algunes hectàrees –ja veurem com ho faran i si això es podrà fer d’alguna manera–, 
que allà són molt molt productives, que fan trenta i quaranta i cinquanta mil quilos 
per hectàrea, a quinze cèntims. Però multipliqueu quilos per euros. Acaben gua
nyant igual o més que nosaltres. També ho volen regular.

Per tant, la seva visió és..., li costa molt..., per exemple, amb el que us deia del po
tencial vitícola, o amb els ajuts, nosaltres, des d’aquí, hem volgut, per exemple, que 
tots aquests ajuts que hi han al sector de la vinya per plantarla, com a màxim, per 
exemple, fossin de tres hectàrees. Els ajuts famosos, els ajuts als plans de reestruc
turació. La normativa que penja d’Europa són vinticinc; no ens n’hem sortit que 
a l’Estat espanyol també fos tres. Per tant, l’únic que hem fet és absorbir, absorbir, 
absorbir tots els ajuts, sí, amb la idea de que siguem un sector més competitiu; però 
al final no ens ha ajudat, estem on estem.

I no podem només ajudar una part de la balança, hem de mirar per què fem les co
ses i cap a on anem. És lo que us deia jo de que estem molt regulats: per una banda ens 
ajuden a plantar, per una altra banda no ens deixen pactar preu, per una altra banda 
ens limiten la plantació. Abans, abans del 2015, un pagès tenia la capacitat, per exem
ple, d’estar vuit anys abans de tornar a plantar i no perdre el dret de plantació. Ara 
són cinc. Per tant, hem perdut aquesta capacitat. I el que jo veig és la dificultat que té, 
la direcció general, o la consellera, a l’hora d’implementar les visions que tenen aquí, 
perquè al final decideixen ells. El seu marc és molt petit, quant a decisions polítiques, 
eh? Parlo de les decisions, dels reial decrets, etcètera, que són els que s’implementen, 
s’agafen d’Europa i s’implementen aquí.
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Però, evidentment, a la majoria, allà on tenen responsabilitat, els hi demanem. 
Per exemple, amb tot aquest tema que hi ha hagut del preu del raïm, els hem dema
nat, en concret, flexibilitat; amb tots els condicionants i compromisos que tenen els 
pagesos, els que s’han incorporat, que durant dos anys han de fer una sèrie d’inver
sions, que això es pugui flexibilitzar, no? Perquè aquest any ha sigut molt difícil i 
esperem que l’any que ve això canviï. I, evidentment, lo que més li hem demanat és, 
arran del que dèieu, que al final hem de discutir a fons del sector, com el volem? Jo 
els he explicat que som un sector que està tot o quasi tot emparat per una DO. Dins 
de la DO tenim molta força, si volem; però l’hem de voler, tots junts.

I hem de buscar el sistema perquè aquests interessos diferents..., perquè estic d’a
cord, com deia el Joan: són empreses privades i ells han fet una compra i lo que volen 
és el compte de resultats. Però aquí no només hem vingut a defensar el que jo cobro, 
o el que cobra el Rafel; és que estem defensant que, si nosaltres desapareixerem, de
sapareixerà el territori. Per tant, penso que això els interpel·la també a vostès i evi
dentment a la conselleria d’Agricultura, que és la primera interessada, no? Però, dins 
dels consells reguladors, sí que tenim molta feina per fer; però, clar, hem de buscar 
aquesta manera de que ens entenguem tots plegats.

Per tant, aquesta responsabilitat de que faci tot el que pugui quant a normativa, 
que flexibilitzi –ja no us parlo de la burocràcia, perquè ja me n’he cansat, de dema
narho, no?– quant al compliment de compromisos i, després, que ells compleixin, 
també. Perquè és veritat: en tot el tema dels ajuts, a vegades, suposo que és per una 
qüestió de pressupostos, també es retarden molt. O sigui, tot el que fem, tot el que 
demanem, tot el que podem, els hi demanem.

Volia contestar lo de la Llei vitivinícola de Catalunya, que vam intentar que, 
aquest debat de fons que hem de fer, ja el volíem introduir quan es va fer la llei, però 
ens van dir que ho farien més endavant. Ho lligo amb el simpòsium que ha explicat 
la Rut: que volen fer un simpòsium, durant aquest any, per presentarlo a finals de 
l’any que ve –durant l’any 2020, eh?– sobre màrqueting, promoció..., però també so
bre organització del sector. Penso que allà podem posar sobre la taula allò que vam 
parlar amb la Llei vitivinícola –la coexistència, les DOs, la inscripció única...–, però 
també flexibilitzant que hi hagi un paraigua, perquè si, per exemple, fem el tema de 
la coexistència i hi ha inscripció única, ja en vam parlar, llavors hi han algunes DOs 
que patiran molt, perquè són molt petites. Per tant, haurem de fer aquell paraigua, 
que es puguin mancomunar serveis. Jo penso que això els hi vaig explicar.

I després, jo no sé com s’ha de fer, però el model..., si tots estem aquí és perquè 
alguna cosa no funciona. No és només el sector vitivinícola. Si no podem..., jo no sé 
com s’ha de fer per pactar preus, que no s’han de pactar, però s’ha de poder posar un 
mínim, a través dels observatoris, que –com has explicat tu que fan a França– per 
sota del qual no es pugui pactar, que no sigui legal. No ho sé. O buscant un altre me
canisme; per exemple, a través d’un segell d’empreses responsables socialment. Hem 
de fer una mica de pressió social perquè aquestes empreses, que legítimament tenen 
la seva estratègia comercial, no juguin amb tot un territori. Perquè, si no trobem la 
manera, fins i tot estant dins d’un consell regulador, en aquesta reunió i en altres que 
hem fet, si els «apretem» molt, són empreses tan poderoses que poden treure una part 
de la seva marca i treurela fora de la DO. És que estem parlant d’una cosa molt se
riosa. Imagineu que una empresa d’aquestes treu una cosa coneguda, el Carta Nevada 
o el Cordón Negro. El podrà fer amb raïm que vingui de Castella  la Manxa, que 
no està tan lluny, que està més a prop, però que potser en alguns altres moments, i 
jo no ho hauria de dir, potser ja hi ha vingut, una mica amb tothom posantse de per
fil, no? I aquest perill hi és. Per tant, estem parlant d’una cosa que hem de treballar 
ara perquè l’any que ve no pot tornar a passar.

Enguany, s’ha collit la mateixa collita de l’any passat i tenim uns 20 milions de 
litres més «estocats», més o menys, Ramon. Què passarà, l’any que ve? Ara, com a 
sector productor, hem de ser valents i els hem de dir: «Lo que ens heu de pagar bé 
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és el raïm i el vi que necessiteu.» I lo altre, nosaltres ja ens encarregarem, dins dels 
consells reguladors, per baixar aquest desequilibri. Però ara no sé com ho farem. 
Aquestes cinc o sis mil hectàrees són 72 milions de quilos més, o de litres, no sé com 
ho vaig comptar. Què fem? Tenim eines a Europa. Us en recordeu que va haverhi, 
l’any 2000, una arrencada definitiva. No sé si això es pot posar sobre la taula i arren
car unes quantes hectàrees que sobren. També hi ha una cosa que es diu la destil·lació 
de crisi; però, si entrem cap aquí, que ho pot fer una DO, és molt mala propaganda 
per a una DO. És molt dolent, per això, perquè a part de que li fan complir una sèrie 
de condicionants i de condicions molt fortes, és que posar destil·lació de crisi al cos
tat d’una DO com el cava és..., bé, és complicat.

Per tant, jo els he volgut fer saber, a part de relatarlos els fets, que hi ha alguna 
cosa que no va, i que entre tots plegats hem de buscar la manera de que funcioni. Evi
dentment, no pots obligar ningú a comprar el raïm i a que pagui un preu, però hem 
de buscar la manera de que... Ostres, no defensem tots plegats que la gent ha de co
brar un sou? Doncs nosaltres també el volem cobrar. És que, si no, ens convertirem, 
tots, en viticultors que no serem amos del nostre destí. Cobrarem ajuts..., potser serà..., 
perquè potser és l’única manera, eh?, perquè potser al consumidor, degut a la conjun
tura que tenim, social i de globalització, igual tampoc li podem demanar que compri, 
no ho sé, els aliments..., ja no us dic el vi, que igual fins i tot us compro que no és un 
producte de primera necessitat, però que no el pot pagar a un preu, amb la conjuntu
ra social que tenim. Llavors, què hem d’estar, sempre subvencionats? Ens marcaran 
sempre el camí? No ho sé. Aviam, no volem mesures d’intervenció, estem en un sis
tema de mercat lliure, però, per altra banda, estem nosaltres ja molt intervinguts. I jo 
penso que hem de fer una reflexió tots plegats. 

I no sé si m’he deixat alguna cosa... Hem de buscar models nous. Evidentment, 
hi ha un altre camí a fer, eh? Jo, clar, aquí els he vingut a explicar el problema im
portant i gros. I ja acabo, eh? Però el viver de cellers, que fa molts anys que es de
mana. Hi ha una..., si no ho coneixeu entreu, a través de l’internet, a la Conca de 
Barberà, que està això una mica relacionat amb lo que em comentàveu abans, amb 
un programa Leader. El que passa, que, per exemple, el Penedès és una zona que no 
és desfavorida, i no arriben tants diners, o és més complicat. Però el viver de cellers. 
Hi ha, per exemple, ara, la possibilitat d’empreses elaboradores petites, que diuen 
«apadrina un pagès», perquè puguis arribar al mercat, no? Perquè hi ha molts page
sos que, legítimament, ho voldran fer, i que no ho podem fer. Però, clar, això és un 
camí molt a llarg termini.

Ara lo que hem d’aconseguir és, d’alguna manera, que tothom s’assegui, i arren
carli un compromís, amb aquestes empreses elaboradores, que tenen aquesta posi
ció de domini, per..., bé, perquè, entre tots, cadascú des dels seus interessos, trobem 
aquest mínim comú denominador. I ja acabo.

He acabat, Lluïsa. Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Sí, Rafel...

Isabel Vidal Marsal

I també demanem inspecció, eh?, al departament; control i inspecció.

Rafel Ramon Martorell

De fet, des de la DO Cava s’està preparant el pla estratègic, que apostarem per 
una piràmide de qualitat; apostarem per la zonificació; la inscripció única poder 
també serà necessària, poder hi haurem de treballar i acabar de perfilarho. 

El preu. El preu no es pot parlar, és veritat, però hi ha moltes formes d’assolir un 
preu. Per exemple, només cal que ens fixem què fan a la Xampanya. A la Xampanya 
no tenen un preu marcat, però tenen un percentatge del valor final repercutit a cada 
un dels actors. O sigui, quan es ven una ampolla de xampany, el viticultor sap el que 
cobrarà; sap el que cobrarà, també, el que l’elabora. O sigui, ja tenen la cadena repar
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tida. Això es podria treballar en aquest sentit. No cal treballar a marcar un preu, per
què no es pot fer, però sí a estipular com s’han de repartir els recursos d’aquell valor. 

Després, la forma de pagament d’aquests cellers. La forma de pagament d’aquests 
cellers –ho ha comentat la Isabel també abans–, la cadena alimentària diu que ho 
han de pagar a trenta dies; excusen que aquell producte no està qualificat; però quan 
nosaltres ens el traiem de sobre poc podem fer perquè aquell producte canviï de la 
forma que l’hem entregat nosaltres, un cop ja està premsat i està dins les tines.

Nosaltres, des d’Unió de Pagesos, hem fet denúncies a l’AICA en aquest sentit. 
No pot ser que hi hagi la cadena alimentària que reguli a pagar a trenta dies i esti
guem cobrant a sis mesos i fins i tot un any. Vam proposar una altra cosa. Ens vam 
reunir amb les gran empreses, no vam proposar parlar de preus, vam proposar de fer 
contractes plurianuals per a pal·liar un punt de crisi. Si és cert que això era una crisi 
d’«estocatges», les collites no són sempre iguals; si fem un preu de quatre, cinc anys, 
tres, dos, els que creguem convenients, poder es pot regularitzar d’aquesta manera, 
també, la cadena de valor, no?

Bé, el tema dels joves. Al tema dels joves hi ha una cosa que fa por –fa por. Els 
joves que es van incorporar a la pagesia l’any passat o fa dos anys van agafar uns 
compromisos, van adquirir uns compromisos, van cobrar uns ajuts per fer la incor
poració. Amb una davallada de preus com la que hi ha hagut aquest any, jo, perso
nalment, tancaré pèrdues. Jo ja estic aposentat, jo vaig fer la incorporació ja fa uns 
quants anys; doncs, mira, pencant més i en comptes d’un entrecot una truita, ja pas
saré. Però el pobre pagès jove, que deu unes obligacions a retornar, com ho hem de 
fer? S’han de buscar solucions, no?, des del Govern i des de vosaltres, col·laborar a 
buscar una solució perquè es pugui prolongar algun any més, potser, el retorn de les 
obligacions que tinguin. Bé, en fi, buscar una sortida en aquest sentit.

Les cooperatives. Jo he parlat de les cooperatives. He parlat de les cooperatives 
perquè les cooperatives, normalment, estan arrelades al territori, el seu poder econò
mic, el seu valor afegit normalment es fixa al territori i, normalment, no deslocalitzen. 
Les empreses aquestes han passat a mans de gent de fora –d’Espanya, d’Alemanya, 
d’Anglaterra, d’Holanda...–; les cooperatives poder s’ensorraran, poder no s’ensorra
ran. Si les ajudem i tots hi creiem –i n’hi ha que fan la feina molt ben feta–, és una 
forma de que el capital quedi aquí i no se’n vagi fora, eh? Crec que hem de donar su
port a les cooperatives i ajudarles. Que ja es fa, però més.

Els productors petits. Clar, el viver de celleristes, buscar això de l’apadrinament... 
Tot això ja s’està començant a treballar, i amb alguns ja es fan coses, sobretot amb 
l’apadrinament, que han tingut èxit; els vivers de celleristes en algunes zones han 
tingut èxit, ha anat bé. Crec que hem de treballar en aquest sentit. Hem d’ajudar tam
bé els petits productors que ja estan establerts, que tenen un potencial de creixement; 
mirar de trencar una miqueta l’oligopoli. No pot ser que donem uns ajuts a unes em
preses, que són tot legals i tot el que vulguis..., però potser des de l’Administració 
s’hi pot posar una «puntilla» que, si no són prou respectuosos amb el territori, se
gons quins ajuts que els siguin més complicats de cobrar, no?

L’entrada de vi de fora. Ja era hora –ja era hora. Quants anys fa, que ens estan entrant 
pertot arreu? Potser, si no hi hagués hagut aquesta entrada els últims anys, avui no esta
ríem aquí? Potser no hi hauria tant d’«estocatge»? Potser no, però potser sí. L’Adminis
tració..., anem lents, tots plegats, eh?: l’Administració, els sindicats per no «apretarvos» 
prou... És igual; tots plegats anem lents.

La vicepresidenta

Hauríem d’anar acabant...

Rafel Ramon Martorell

Doncs deixemho aquí. (Veus de fons.) Bé. Volia parlar, també, dels joves. Els jo
ves, aquests joves que han sortit de la zona del Penedès; s’ha parlat molt del raïm del 
Penedès. I a mi m’agradaria explicarvos que el problema no és només del Penedès. 
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La zona cava és molt gran, és gairebé..., un 60, un 70, un 80 per cent de la superfí
cie de Catalunya és zona cava. És més ampli que el Penedès. Vull dir que tot el que 
estan dient ells, i que jo també ho corroboro, per al Penedès, ho hem d’extrapolar 
també a la Conca, al Baix Penedès, a Lleida, als Costers del Segre... Vull dir, no és 
només el Penedès –no és només el Penedès–; és mig Catalunya.

I ja està, ho deixo aquí.

La vicepresidenta

Moltíssimes gràcies als senyors Caball, Ramon i a la senyora Isabel Vidal per la 
compareixença; gràcies per l’explicació. Jo crec que tots n’hem pres bona nota, que 
traslladarem, també, a la ponència que tenim, vitivinícola, tot el que puguem aportar. 
Deixemho aquí. I abans que marxeu tots els portaveus: hi ha una còpia de l’escrit 
que portava la Unió de Pagesos per a cadascun dels portaveus dels diferents grups.

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i un minut.
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