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XIV legislatura · primer període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Acció Climàtica 

Sessió 2, dijous 1 de juliol de 2021 

Presidència del Sr. Dani Cornellà Detrell 

Sessió 2 de la CAC 

La sessió de la Comissió d’Acció Climàtica (CAC) s’obre a ****. Presideix Dani 

Cornellà Detrell, acompanyat del vicepresident, Salvador Vergés i Tejero, i de la 

secretària, Eva Candela Lopez. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart. 

Hi són presents els diputats Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque Sureda, Jordi 

Terrades Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Bartomeu Compte 

Masmitjà, Mònica Palacín i París, Meritxell Serret i Aleu, Maria Jesús Viña i Ariño, 

pel G. P. d’Esquerra Republicana; Cristina Casol Segués, Jordi Fàbrega i Sabaté, 

Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antonio Ramón López 

Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En 

Comú Podem; Marina Bravo Sobrino, pel G. P. de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, 

pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica i de la Comissió 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural amb la consellera d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre els objectius i les actuacions del 

Departament en la legislatura actual (tram. 355-00004/13). Consellera del 

Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural. Sessió informativa. 

El president de la CAC 
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Bon dia a tots i a totes i benvingudes, doncs, a aquesta compareixença a les dues 

comissions, a la CAC i a la CARPA. 

Sessió informativa amb la consellera d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural sobre els objectius i les actuacions 

del Departament en la legislatura actual 

355-00004/13 

Primer de tot, donar la benvinguda a la consellera i a tot el..., en David i a tota la 

resta de l’equip. Vull, doncs, donar-los les gràcies perquè ens acompanyin en 

aquesta compareixença. Com han vist, hi haurà una seqüència, primer, amb una 

intervenció d’una hora de la consellera i, seguidament, cada grup podrà parlar..., el 

portaveu del CAC i de la CARPA set minuts cadascun. En el temps posarem els set 

minuts per al primer portaveu, i seguidament els set minuts següents per al següent 

portaveu. Un cop acabades totes les intervencions de les portaveus, pararem trenta 

minuts per dinar. Dinarem de manera ràpida i tornarem cap aquí. Trenta minuts més 

que tindrà la consellera, i després un torn de rèplica per a tots els grups parlamentaris 

també de 2,5 minuts per a cada portaveu del CAC i de la CARPA. I, seguidament, 

doncs, la consellera podrà respondre amb un termini que no hauria de ser de més 

de quinze minuts. I així més o menys, si tot va bé, acabaríem entre dos quarts de 

cinc i les cinc, que déu-n’hi-do. Per tant, serem molt escrupolosos, no?, amb els 

tempos de totes les intervencions. 

Per tant, doncs, moltes gràcies i si els sembla... 

La presidenta de la CARPA 

Només per afegir que avisem ja, el president del CAC i la presidenta de la CARPA, 

que intentarem ser molt escrupolosos amb els temps, però que també veureu un joc 

de cadires, perquè ell també és portaveu, jo també soc portaveu, amb les comissions 

creuades. I, per tant, hi haurà un moment que portarà ell la gestió dels tempos i, 

quan ell no pugui ser-hi, llavors portaré jo la gestió dels tempos i..., això, que sigueu 

comprensius també. Gràcies, companyes i companys. 

El president de la CAC 
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Perdoneu, que me n’havia oblidat. Hi ha alguna substitució d’algun grup? (Pausa.) 

No. 

Perfecte, doncs, començarà la primera intervenció la consellera. 

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Teresa Jordà i 

Roura) 

Bé, molt bon dia a totes i tots. Veig, escoltant la seqüència, que el president ens ha 

detallat que serà una matinal fantàstica, que compartirem gairebé mig dia amb totes 

i amb tots vosaltres. Molt bon dia, presidents, membres de les dues meses, lletrades, 

gestors, senyores i senyors diputats de la Comissió d’Acció Climàtica i també de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Una salutació a totes i a 

tots. Una vegada més, molt bon dia. 

M’acompanya a la taula el secretari general del departament, el senyor David 

Mascort. També ens acompanyen aquí secretaris sectorials, directors generals, que 

alguns estan aquí a la sala. I també entenc que per streaming, doncs, ens 

acompanyen entitats, col·lectius, organitzacions i sindicats, als quals també vull 

enviar una cordial salutació. 

Mirin, fa just tres anys, al juliol del 2018, compartia amb les diputades i els diputats 

de la dotzena legislatura, alguns de vostès retrobats avui aquí –no masses, val a dir-

ho també–, el que serien els principals eixos d’acció del departament. Els vam 

explicar que volíem, des de la conselleria, afrontar el repte agroalimentari del país i 

també el de la cohesió territorial. 

Satisfets dels objectius assolits en aquests anys, en aquesta nova legislatura també 

abordarem el desafiament en matèria climàtica. Som coneixedors i coneixedores 

que el país té un seguit de reptes immediats en aquests tres eixos, en tots els tres 

eixos. Tots ells són desafiaments de país, però també –ho he dit en més d’una 

ocasió– tots ells són també desafiaments socials. 

Aquest nou departament –Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural– neix, doncs, 

de la conjunció de les noves competències, que en cap cas –en cap cas– no ha de 

suposar –també ho he dit en seu parlamentària– una subordinació o pèrdua de pes 

de les polítiques agràries en favor de la conservació dels espais naturals i alhora 
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també de la biodiversitat. Ha de ser i serà, sens dubte, una conjugació de realitats, i 

no una absorció de competències. El món agroalimentari i l’ambiental no són 

antagònics; ho repeteixo, no són antagònics, estan interrelacionats i formen part d’un 

mateix sistema que cal abordar de manera global. 

De fet, hi ha una realitat que no podem negar, eh? I m’agrada molt dir-la i recordar-

la. I és que els agricultors són els veritables –són els veritables– gestors del territori, 

essent capaços d’harmonitzar la conservació de la biodiversitat i alhora també el 

desenvolupament econòmic i social. 

Sabem que la realitat que coneixem avui canviarà de mà. Segons la majoria de 

prediccions, en trenta anys la població mundial augmentarà en 2.000 milions de 

persones. De fet, la demanda d’aliments haurà crescut un 60 per cent, i serem totes 

i tots testimonis dels greus efectes del canvi climàtic: plagues, sòls més degradats, 

més freqüència de sequeres, inundacions, l’acidificació del mar també, etcètera, 

etcètera. 

Per tant, davant l'emergència climàtica, no tenim cap més alternativa que la de 

caminar plegats. El repte és global i, per tant, la resposta també ha de ser global, 

però alhora ha de ser també extremadament, i poso l'accent aquí..., ha de ser també 

transformadora, perquè, més enllà de gestionar el Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, volem transformar-lo; és evident, el Govern també ens 

acompanyarà i ens ajudarà en aquesta transformació.  

Catalunya necessita emprendre el camí de la revolució verda i ho ha de fer de la mà 

del sector ambientalista i del sector agroalimentari. És l'hora, doncs, de cooperar, 

com deia, enlloc de competir; és l'hora de consensuar entre totes i tots nosaltres, 

catalans i catalanes que estimem la nostra terra, el seu paisatge, la seva biodiversitat 

i els que viuen de la terra, decidir quin país volem; és l'hora de decidir quines 

energies volem consumir, també que volem menjar i, sobretot, com ho volem produir.  

Tot això es tradueix en un cert aire de continuïtat que podreu trobar en aquesta 

compareixença, especialment en la part dedicada al sector agroalimentari, i això és 

perquè a la legislatura anterior, des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, vàrem impulsar polítiques estratègiques, molt estratègiques, de 

país, polítiques que han representat un salt endavant en el sector agroalimentari del 
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nostre país, amb les quals estem també fermament compromesos i que, per tant, 

necessitarem un punt i seguit. 

I tot això com ho farem? Doncs, mirin, continuarem treballant de la mà de la 

cogovernança. Això es diu molt ràpid, eh?; no és fàcil, però els asseguro que és 

eficaç. Les polítiques d'acció climàtica i les agroalimentàries cal que s'executin i es 

planifiquin amb una governança compartida amb tots els actors implicats; és a dir, 

caminant plegats cap al mateix objectiu; la cogestió republicana al cor sempre de la 

nostra política.  

És evident que els nous reptes de gestió ens plantegen noves maneres d'enfocar i 

alhora també de dirigir les polítiques del sector primari. En un escenari en què la 

majoria de polítiques es fan des de dalt, la legislatura passada ja vàrem impulsar un 

model de gestió de baix a dalt, basat en una major dinamització del territori, la 

cogestió, i apoderant els diferents actors d'aquest sector. Això no és altra cosa que 

fer república, deixin-m'ho dir així, i nosaltres republicanes i republicans, considerem 

imprescindible seguir implementant aquest sistema de governança horitzontal en la 

nostra actuació de govern.  

Entrant ja en matèria, i per facilitar també la comprensió, la compareixença 

l'estructuraré en tres blocs, que coincideixen, veuran vostès també, amb els tres 

grans blocs del Departament d'Acció Climàtica, que engloba en aquest cas la 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i les polítiques ambientals i 

de medi natural i energia. El segon bloc, en aquest cas, que serà la política marítima 

i pesca i alimentació, que inclou la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i la 

d'Empreses Agroalimentàries, i també faré un breu apunt del sector vitivinícola, en 

aquest cas. I per acabar, el tercer i últim bloc, de l'agenda rural, en el qual parlaré 

de boscos, pesca continental i, també, alhora, planificació i infraestructures rurals.  

Comencem, doncs, amb el bloc d'acció climàtica. Els reptes que tenim en matèria 

d'acció climàtica: deixin que comenci per una de les prioritats clares i urgents 

d'aquesta legislatura, l'energia. En parlar-los de polítiques energètiques també vull 

reafirmar-me en dir que la primera política energètica que ja –ja– ha dut a terme 

aquest Govern és justament l'organitzativa. Com saben, des dels inicis de 

l'autogovern d'aquest país, les polítiques energètiques s'han integrat sempre dins les 
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conselleries d'Indústria i d'Economia; això relegava qualsevol plantejament de model 

energètic a un model basat en la crema de combustibles fòssils i la fissió d'urani.  

Aquesta conselleria i aquest Govern estan convençuts de la transformació, com deia 

abans, de la transformació verda que necessita aquest país, i és per això que han 

posat en comú l'estructura organitzativa l'energia, les polítiques climàtiques i les de 

qualitat de l'aire. La voluntat d'aquest equip és la de canviar la visió que ha imperat 

en els darrers trenta anys en matèria política energètica al nostre país, una visió 

centrada únicament i exclusivament en el gas fòssil, petroli i nuclear, sense fer mai 

el lligam entre el sector energètic i la preservació del medi natural; un fet que amb 

els primers efectes del canvi climàtic a casa nostra ha accentuat, sens dubte, la 

necessitat d'integrar, des d'una visió holística, les polítiques energètiques i també 

alhora les de preservació del medi natural.  

Però, a més, no tan sols volem canviar els recursos, volem canviar també els agents 

que els controlen; per això creiem en un model energètic sobirà i en un model 

energètic democratitzat, en la seva captació, però, atenció, eh?, també en les xarxes 

de transport i distribució, que són absolutament imprescindibles per fer arribar 

l'electricitat des d'allà on es genera fins allà on es consumeix.  

Així que el gran repte és el de definir el model energètic que volem com a país i tirar-

lo endavant. I ho volem fer de la mà de tothom: de la mà del sector ambientalista, de 

la mà del sector agroalimentari i de la societat i, també, evidentment, i com no pot 

ser d'altra manera, de la mà del territori, de la mà del món local. És per aquest motiu 

que avui els vull anunciar la intenció del Govern de modificar el Decret llei 16/2019, 

de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

Com ja vaig dir en seu parlamentària, farà unes setmanes, som aquí per solucionar 

problemes i no pas per crear-ne més, i resulta evident que el decret ha provocat un 

malestar profund al territori, i vull deixar ben clar que no és perquè els pobles i les 

comarques del nostre país estiguin en contra de les energies renovables, no és així, 

sinó perquè aquesta implantació no es pot fer –no es pot fer– d'esquenes a la gent, 

d'esquenes als ajuntaments o als mateixos propietaris dels terrenys.  

És evident també que hi ha un malestar generalitzat arreu del país; això no se'ns 

escapa a cap dels aquí presents. El Govern es compromet, doncs, a aprovar la 
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modificació d'aquest decret llei aquesta tardor. De fet, els ho diré: soc de les que 

m'agrada calendaritzar perquè quan calendaritzem és molt més possible que siguem 

capaços d'arribar a aquells objectius. Ho farem..., el tindrem, evidentment, modificat 

abans de Tots Sants, i havent escoltat el món local i a totes –a totes– les entitats. 

Hem de passar del model de l'«així i aquí, no» al model «així i aquí, sí»; aquesta és 

la clau, escoltant a tothom, parlant amb tothom, aprenent dels errors històrics per tal 

de no repetir-los, també apoderant els ajuntaments. Nosaltres farem política perquè 

s'imposi el model distribuït i transformador, com deia, de l'economia i la societat i 

que allà on es generi l'energia també –també– s'implanti 

 

Fitxer 2 

nova activitat econòmica. 

I tenim molt clar que cal fer-ho des del costat d'aquells que tenen la clau de la 

transformació, tot i que fins ara no se'ls ha tingut en compte. I quan dic això, parlo, 

sens dubte, de la gent del territori. 

I per això, tan important és integrar les polítiques energètiques amb les climàtiques 

com fer-ho amb les del desenvolupament rural i de sobirania alimentària. Però 

aquest justament és un repte de país, de les ciutats i dels pobles, des de Barcelona 

fins a Sant Jaume de Frontanyà; la transició energètica no es pot fer a costa de ningú 

ni pot fer-se amb guanyadors i perdedors. 

En aquest sentit, passo a esbossar les principals línies en les que s'encaminarà la 

modificació del decret. En primer lloc, és necessari assegurar que la propietat del 

terreny sigui coneixedora si els seus terrenys són presentats en projectes que es 

presenten a la ponència i, a més a més, és necessari potenciar i assegurar el màxim 

consens amb el territori, tal com indica la Llei del canvi climàtic. És per això que tots 

els projectes que iniciïn el tràmit hauran de presentar l'acord del 85 per cent de la 

superfície del projecte. 

2. Tots aquells projectes que encara estiguin en tràmit d'acord amb l'actual decret, 

el decret 16/2019, també hauran de portar l'acord del 85 per cent de la superfície del 

projecte. 
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3. Creiem en la generació distribuïda, ja ho he dit, i també en la necessitat 

d'intensificar els projectes d'autosuficiència connectats a xarxa i entre municipis i 

comarques. Els projectes que es connectin exclusivament a la xarxa de distribució 

de mitja tensió fins a vint-i-cinc quilovolts i potències no més enllà de cinc megawatts 

i de propietat compartida, ja sigui d'empreses, cooperatives, persones físiques, 

entitats, administracions, totes elles de l'àmbit local, seran –totes elles d'àmbit local– 

declarats d'interès territorial estratègic, pel que tindran, evidentment, prioritat en la 

tramitació administrativa. 

4. El procés de consulta prèvia. Val a dir, i aquí faig un apunt molt clar, aquest procés 

de consulta prèvia ha generat un fenomen absolutament especulatiu entorn de 

l'obtenció dels permisos per accedir a les xarxes de transport i distribució que també 

poden incidir en els permisos. Aquesta consulta prèvia també ha bloquejat 

l'administració energètica i ho ha fet també l'administració ambiental. I, a més a més, 

aquesta consulta prèvia ha provocat un gran malestar al territori degut a la 

massificació de projectes que no han tingut en compte, com bé saben, ni els 

ajuntaments ni els propietaris dels terrenys. 

Amb la voluntat de desfer aquesta bombolla de projectes, molts d'ells possiblement 

de caràcter especulatiu per obtenir els permisos d'accés a les xarxes, se suprimirà 

el tràmit de la consulta prèvia per determinar la idoneïtat de l'emplaçament, amb la 

finalitat –amb la finalitat–, ho repeteixo, d'agilitzar i reduir els terminis de tramitació a 

aquells projectes madurs i que alhora comptin amb el consens territorial. 

Cinquè. El nou decret incorporarà la catalogació dels sòls agraris que va acordar la 

ponència per tal de preservar també l'activitat agrària del nostre país, com no pot ser 

de cap altra manera. 

I sisè, també s'inclourà la modificació de l'article 6, referent a l'àmbit d'aplicació 

exclusiu en sòls no urbanitzables per a fer extensiva la implantació de plantes 

d'energies renovables també en els sòls urbanitzables desenvolupats i no 

desenvolupats, per tal d'afavorir l'autoconsum i les comunitats energètiques locals, 

les quals són una nova porta cap a una altra manera d'accés a l'energia més 

democràtic i, sens dubte, allunyat del concepte tradicional de contractació d'una 

empresa de subministrament. 
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És necessari començar a fer la planificació energètica de la Catalunya del futur i és 

necessari també fer-ho amb grans consensos i amb tots els actors. En aquest sentit, 

també vull fer una advertència: la transició cap a la renovables és un fet. I aquest 

Govern no té cap intenció de frenar-ho, al contrari, sinó de posar-hi dues velocitats 

més, perquè el risc que aquesta transició no la fem nosaltres només és una, i és que 

ens la farà algú altre per nosaltres, des de fora i seguint, evidentment, aquell model 

que no volem repetir, aquell model extractivista i logopolístic que ha predominat al 

llarg del segle passat. 

Aquesta planificació energètica discorrerà paral·lelament –paral·lelament– a la 

modificació del Decret llei 16/2019 i consistirà en l'aprovació del Pla territorial 

sectorial de les energies renovables a Catalunya i l'aprovació de la Llei de transició 

energètica, que, entre altres coses –entre altres coses–, ha de servir per posar les 

bases d'una energètica pública catalana. 

En definitiva, caminar cap a un model energètic sostenible respectuós amb el territori 

i fer-ho d'una manera acordada i cooperada amb el territori. És tan important el què 

com el com. I el pas cap a un model energètic sostenible ha d'anar acompanyat 

d'una democratització del model energètic que sigui cent per cent renovable, cent 

per cent democràtic i, evidentment, de proximitat. 

Avancem. Que la crisi ecològica en què ens trobem és greu i profunda no pot negar-

ho absolutament ningú; que no tenim més temps a perdre, tampoc. És per això que 

la transició ecològica té un rol indiscutible i essencial com a resposta a la greu crisi 

global. Necessitem actuar des de l'emergència, tot i que ja ens van avisant des de 

l'any 92, i això ja fa algun dia, eh?, a la Cimera de la Terra que es va celebrar a Rio, 

o fins i tot d'abans, en l’informe dels límits de la terra del Club de Roma, de l'any 

1972. Els objectius segurament són compartits. No en tinc cap dubte, eh? Ja ho 

dèiem l'any 2017, quan s'aprovava en aquesta cambra la Llei de canvi climàtic, 

pionera, val a dir també, en el seu temps. 

Volem i estem concernits a descarbonitzar les nostres vides i reduir els gasos 

contaminants. Volem esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de 

noves tecnologies per reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos 
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energètics externs. I, 3, volem reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s'han 

elaborat durant els darrers anys. 

Sabem que cal que reaccionem ja front l'emergència climàtica, per això volem una 

transformació, ho repeteixo, verda, que sigui capil·lar territorialment, d'arrel 

democràtica, eminentment també transparent i sobretot que sigui eficient. I és per 

això que en matèria de biodiversitat i a curt termini, volem iniciar la tramitació de 

l'estratègia d'infraestructura verda de Catalunya, és a dir, el Pla territorial sectorial 

de connectivitat ecològica. És una mancança i aquesta és una mancança, deixin-

m’ho dir així, històrica i que cal que hi posem remei, perquè necessitem disposar 

d'aquesta infraestructura verda amb una mirada complerta. Cal integrar en forma de 

xarxa el conjunt d'espais naturals protegits com un instrument clau a l'hora de 

garantir la biodiversitat. I, en el mateix sentit, una segona peça clau són els parcs 

naturals. Portem ja dies treballant amb les direccions d'aquests parcs per detectar-

hi les necessitats i els reptes imminents, però ja els avanço que caldrà abocar-hi més 

recursos, molts més recursos. La tercera peça que cal formular en breu és la posada 

en marxa de l'Agència de la Natura. A més, deixi'm anunciar-los dos ítems on 

necessitarem la seva complicitat també: volem dur al Parlament de Catalunya la Llei 

de la biodiversitat i també la Llei d'avaluació ambiental. Ens cal actualitzar aquests 

textos i fer-ho ja, perquè els marcs legals no estiguin evidentment desfasats. Com 

veuen, totes aquestes accions posen de manifest la voluntat d'impulsar la 

transformació de les polítiques adreçades a la conservació de la biodiversitat. 

Un altre dels àmbits de cabdal importància en favor de l'acció climàtica i d'actuació 

d'aquesta conselleria serà el control i la reducció de la contaminació atmosfèrica. 

Ens preocupa i ens preocupa molt que la contaminació de l'aire sigui una de les 

principals causes de mort a nivell mundial. A Catalunya se superen els nivells de 

diòxid de nitrogen i de petites partícules a l'atmosfera en zones densament poblades 

com Barcelona segons l'OMS, en aquest cas. Per tot això, tenim previst: primer, 

implantar més estacions de control de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica. També treballar en aquelles zones de qualitat de l'aire 

més problemàtica de contaminació i prioritzar alhora accions amb una nova 

tecnologia entrant en contacte amb els investigadors del país. I tres, reforçar l'Oficina 

de Canvi Climàtic i transformar-la en un centre coordinador de generació de 
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coneixement i acció en mitigació i adaptació establint, òbviament també, convenis 

amb tots els espais del país que treballen avui en canvi climàtic. A més, a nivell 

legislatiu, tenim clar que necessitem desplegar totalment la Llei del canvi climàtic, 

que ha d'anar acompanyada d'un gran debat ciutadà en forma d’assemblea 

ciutadana pel clima, com han fet ja altres estats. En això estem també absolutament 

concernits. 

Amb la finalitat també de millorar la qualitat de vida dels ciutadans d'aquest país i 

ciutadanes i protegir el medi ambient alhora, també treballarem i treballem ja 

incansablement des de l'Agència de Residus de Catalunya. Promourem la 

minimització de residus i la seva perillositat amb l'Estratègia Catalana del Residu 

Zero. Treballarem des de l'ecofeminisme fomentant la recollida selectiva, l'economia 

circular, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais 

i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants. 

L'Agència, com a entitat pública, ha d'estar a disposició de la ciutadania. No ho 

podem entendre de cap altra manera. A disposició de la ciutadania. Tenim molt clar 

que cal reformular la gestió dels residus d'aquest país. Sumarem, doncs, amb els 

ens locals i supramunicipals. Sumarem amb la indústria i també amb les entitats. Per 

això, i els torno a demanar de treballar-ho conjuntament com a diputades i diputats 

d'aquest parlament, aquesta legislatura necessitem una nova Llei de prevenció i de 

gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos d'aquest país i també la Llei 

d’embalatges, perquè necessitem reduir, necessitem –és urgent– reduir els plàstics. 

Reciclar, sí, evidentment, però sobretot hem d'aprendre a reutilitzar i també a reduir. 

A més, des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, som 

conscients que cal atendre des d'una nova mirada molts dels conflictes territorials 

entorn la gestió dels residus. Hi som, hi estem posats i al llarg d'aquests propers 

mesos n’anirem parlant i els anirem informant. 

Un altre dels eixos de transformació del Departament serà la gestió de l'aigua. Mirin, 

saben perfectament que en un futur hi haurà una disminució important de la 

disponibilitat d'aigua en concordança amb el que s'espera que passi a la major part 

de la conca mediterrània. Per tant, cal enfocar l'acció de les polítiques d'aigua en el 

marc de les conques de manera individualitzada i tenint en compte quatre aspectes 

clau: masses d'aigua, boscos, agricultura i usos urbans. A les conques més humides 
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és on es detecta que es patiran els efectes negatius més importants, especialment 

a les capçaleres. Els boscos són l'àmbit que es presenta potencialment més 

vulnerable. L’agricultura també es pot veure afectada. I, si no, evidentment, adaptem 

els conreus a les noves necessitats. Els resultats apunten cap a canvis graduals a 

curt termini per als propers deu o quinze anys, que s'acceleraran a mig i també a 

llarg termini, tot i que poden aparèixer eventualment episodis extrems com ara 

onades de calor intenses o eixutes de gran severitat que poden, evidentment també, 

interferir en tots aquests canvis. Com veuen, doncs, cal actuar també ja de manera 

urgent. No podem esperar ni un minut més. Impulsar mesures d'adaptació avui pot 

ajudar sens dubte –pot ajudar sens dubte– a amortir els efectes adversos d'aquest 

canvi global. Mentrestant, com a accions a curt termini, volem prioritzar l'estalvi i 

l'eficiència perquè en l'àmbit continental no és un recurs infinit. Volem prioritzar 

també els sistemes de recuperació de l'aigua depurada o la reutilització sistemàtica 

i fer aquesta feina comptant amb l'escala municipal, però sense oblidar l'empresarial 

i també l'agrícola. 

Pel que fa a la política marítima, importantíssima a casa nostra, creiem prioritari que 

durant aquesta catorzena legislatura s'aprovi la primera Llei del Mar de Catalunya, 

la qual, entre d'altres objectius, establirà un marc estable per al desenvolupament 

d'una política marítima integrada al país. Actualitzarà també els instruments de 

gestió i planificació de l'entorn marí, regularà les competències de la Generalitat 

sobre recerca oceanogràfica i actualitzarà la gestió dels sectors marítimo-recreatius, 

importants també a casa nostra, en el marc de la promoció de l'economia blava 

sostenible. En paral·lel, preveiem en breu l'aprovació, molt important també, del 

decret sobre el Consell Català de Cogestió Marítima, que té per objecte regular-ne 

la composició, però també l'organització i, evidentment, el funcionament com a òrgan 

col·legiat de participació en els processos de decisió de l'administració de la 

Generalitat en les polítiques marítimes, en totes elles, d'acord amb un model de 

governança del mar basat en la cogestió. Així, durant els primers mesos de 

funcionament del Consell Català de Cogestió Marítima, haurà d'aprovar el Pla 

Estratègic 2022-2025 de l'Estratègia marítima de Catalunya amb l'horitzó 2030, que 

ja serà, recordaran, en aquest cas, el segon des de la seva implantació a l'estiu de 

l'any 2018. 
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Pel que fa a la política pesquera, vull remarcar, abans que res, el màxim suport del 

Departament al sector pesquer davant del pla de pesca de la Mediterrània occidental 

en la que Madrid està fent una interpretació, i ho vull dir molt clar, absolutament 

restrictiva i discriminatòria amb la flota catalana 

 

Fitxer 02CAC3 

la qual ha fet els deures, tots els deures, i és sens dubte un exemple de bones 

pràctiques reconeguda internacionalment i sempre, val a dir, sempre disposada a 

vetllar per la sostenibilitat dels recursos marins.  

Posarem en marxa, també, el suport financer a les primeres organitzacions de 

productors del sector pesquer i aqüícola, que han de servir totes elles per integrar 

millor la gestió de la producció amb la comercialització. Mirin, la sostenibilitat, com 

saben, és transversal a tota l’acció de govern, a tota. No obstant això, el nexe aigua, 

alimentació, energia, biodiversitat, clima és absolutament crucial davant del repte de 

la transició ecològica al qual ha de fer front el nostre país. El paper del CADS aquí 

és indispensable per accelerar la transició cap a un país sostenible, promovent la 

transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la 

societat civil en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la implicació dels sectors 

econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible del país. El Govern, 

doncs, referma el seu compromís amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Per tant, 

i amb el suport del CADS, des del Departament seguirem impulsant els instruments 

que ja tenim desplegats per accelerar, com no pot ser d’altra manera, l’assoliment 

dels disset ODSs abans de l’any 2030. Instruments transversals i amb un fort 

component de coherència de polítiques, el Pla nacional per a la implementació de 

l’Agenda 2030, l’aliança de Catalunya 2030 i el sistema d’indicadors dels ODS que 

treballem amb l’Idescat. 

Entro ja en el segon bloc, és el bloc de l’alimentació. Aquest departament continua 

tenint la missió de garantir que la població catalana a mitjà i llarg termini tingui accés 

físic i econòmic a una alimentació suficient i nutritiva d’acord amb les necessitats 

alimentàries per a dur una vida activa, per dur una vida saludable. El fil conductor 

que uneix agricultors, ramaders, pescadors, empreses agroalimentàries, 
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comercialitzadors i restauradors és, sens dubte, el subministrament a les persones 

d’aliments sans, segurs i de qualitat. I, a més, ho han de fer transitant des de models 

productius convencionals cap a models de producció més sostenibles, seguint el 

camí que ens marquen les Nacions Unides amb l’Agenda 2030, amb els seus, com 

deia, disset Objectius de desenvolupament sostenible i també la Unió Europea, amb 

el Pacte verd i les dues estratègies que d’ell se’n deriven, amb més implicació per al 

sector agroalimentari, eh?, l’estratègia del Farm to Fork, del camp a la taula i 

l’estratègia també de la biodiversitat. A casa nostra, per al món agroalimentari, els 

instruments de referència bàsics són –i nosaltres, també vull dir-ho, ens en sentim 

molt orgullosos i orgulloses– és el Pla estratègic de l’alimentació d’aquest país, de 

Catalunya, aprovat durant aquest any pel Consell català de l’alimentació i el Govern 

després, val a dir, d’un ampli procés de participació ciutadana; sempre la participació 

ciutadana al cor de totes les nostres polítiques.  

I una altra estratègia per a nosaltres importantíssima també és l’estratègia de 

bioeconomia de Catalunya 2021-2030 que, també, amb una important participació 

de l’estat civil, tenim previst aprovar en dies, de manera molt breu. Totes les accions 

del departament, doncs, han d’anar encaminades cap a un model productiu que trobi 

l’equilibri entre la producció i la competitivitat, d’una banda, i la preservació dels 

recursos i del medi ambient per l’altra. Hem de ser conscients que l’activitat 

econòmica depèn sempre d’aquests recursos i, en conseqüència, són les mateixes 

explotacions agrícoles i les mateixes explotacions ramaderes i les indústries 

agroalimentàries les principals interessades en la seva conservació. Hem de 

transformar el nostre sistema de producció d’aliments cap a un model que ens 

permeti assolir un major grau d’autoabastament d’aliments de qualitat, saludables i 

de proximitat i, a la vegada, donar resposta als reptes que té el planeta i també 

Catalunya pel que fa a l’emergència climàtica i a la pèrdua de la biodiversitat.  

Volem, en definitiva, un sector alimentari sostenible econòmica i socialment, però 

també mediambientalment. I, en aquesta línia, entre les mesures previstes al pla 

estratègic que els comentava de l’alimentació de Catalunya per al sector primari 

agrícola, ramader i pesquer, voldria destacar de manera molt telegràfica. 

Presentarem, explicar-los que presentarem un projecte de llei de la producció 

agrícola sostenible que, amb el suport de la nova PAC, faciliti la transició des de 



Comissió d’Acció Climàtica 

Sessió núm. 2 / 1 de juliol de 2021 

 

16 

l’agricultura tradicional a un model agrícola sostenible. També hem iniciat la 

tramitació ja del decret de producció agroalimentària ecològica, amb l’objectiu de 

millorar-ne el règim de control i adaptar-lo a la modificació de la normativa marc 

reguladora d’aquesta matèria, especialment pel que fa a la naturalesa i el règim de 

funcionament del Consell Català de Producció Agrària Ecològica. Tanmateix 

iniciarem el procés participatiu per redactar el nou pla d’acció d’aquesta Producció 

agrària ecològica 2023-2027, per tal d’assolir els objectius marcats, com deia, per la 

Unió Europea de l’estratègia Farm to Fork d’arribar el 2030 a un 25 per cent de la 

producció agrària ecològica. Aquest és un objectiu que perseguim i és un objectiu 

que òbviament també volem complir i sens dubte complirem.  

Modificarem també el decret d’ordenació ramadera, limitant la capacitat de les 

explotacions ramaderes, buscant l’equilibri entre la sostenibilitat econòmica, 

importantíssima, i l’ambiental, per poder preservar, evidentment, la cohesió 

territorial. I aquí també vull fer un accent o posar un punt d’atenció en el fet de la 

importància de l’acció climàtica, de l’alimentació i alhora també de la cohesió 

territorial. Aquest és un instrument imprescindible per poder desenvolupar alguns 

plans de suport específics pels sectors que passen dificultats, com saben vostès 

perfectament, per citar-ne només dos, el làctic o el cunícola, per exemple.  

Dir-los també que ja disposem d’un primer esborrany del Pla estratègic de la 

ramaderia extensiva, molt important i molt treballat, eh?, i que ara hem d’acabar de 

consensuar amb tots els actors implicats. Algunes de les accions previstes, però, ja 

les estem duent a terme, com l’ajut a la millora dels petits escorxadors, 

importantíssim i, per exemple, també preparació de la carn de caça. L’any passat 

vam publicar la convocatòria d’ajuts de l’any 2020 i enguany ja hem obert la 

convocatòria per als anys 21 i 22, mitjançant un crèdit plurianual que va aprovar el 

Govern a raó de 600.000 euros per a cadascun dels dos anys. Un aspecte 

fonamental amb relació al pla serà també el d’abordar amb valentia el tema de la 

convivència entre la fauna salvatge i la ramaderia extensiva.  

I aprovarem també el Pla d’ús sostenible de fitosanitaris. Això potser a algú li queda 

lluny o li sona lluny, però en qualsevol cas és bàsic, és bàsic per a complir un dels 

objectius també d’aquesta estratègia que estem no només condemnats, sinó també 
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esperançats en abraçar del Pacte verd de la Unió Europea, que propugna una 

reducció dels fitosanitaris de síntesi química del 50 per cent des d'ara a l'any 2030. 

Com els deia, vull fer un breu esment també del sector vitivinícola que, com és 

conegut per tothom, ha patit molt en els darrers anys, eh? Volem implementar com 

a mesures immediates les següents: d'entrada, elaborar en el termini de sis mesos 

–en el termini de sis mesos– el pla estratègic de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, 

de l'Incavi, eh? Després de quatre dècades de bon funcionament és imprescindible 

posar al dia la institució, convertir-la en un centre de referència enfocant a donar 

resposta als reptes del segle XXI –adaptació i mitigació del canvi climàtic, alhora, 

també, dignificació, sostenibilitat i sobretot preus justos; també recerca, innovació i, 

òbviament, la millora de la qualitat i el valor dels nostres vins. 

També convocar una nova cimera del cava, i per últim, també, constituir l'aliança #, 

entre l'IRTA, l'Incavi, la Universitat Rovira i Virgili i Vitec. 

Com vostès saben, el Pla estratègic d'alimentació de Catalunya 2021-2026 és –ho 

he dit– l'instrument interdepartamental i intersectorial del Govern per constituir un 

sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i, evidentment, d'accés 

universal. Al marge de les accions previstes en aquest pla, també té l'objectiu 

d'assentar les bases per a la construcció del pacte nacional per l'alimentació de 

Catalunya que farem aquesta legislatura –serà el primer pla que existeix en aquest 

país, eh?, respecte a l'alimentació d'aquest país– i que ha de permetre articular una 

política agrària, pesquera, forestal i alimentària pròpia, amb una visió àmplia i 

transversal que doni protagonisme a la producció local d'aliments i a la nostra cultura 

gastronòmica, que garanteixi que el sistema alimentari de país esdevingui una eina 

de mitigació de l'emergència climàtica aprofitant també la seva capacitat d’embornal 

de gasos amb efecte hivernacle i preservant i restablint els recursos ecosistèmics 

dels quals depèn. 

També, de manera molt telegràfica, algunes accions contemplades en aquest pla 

estratègic que desenvoluparem aquesta legislatura. 

Presentarem la llei de contractació pública alimentària, i temps tindrem de parlar-ne, 

però extremadament important i necessària en aquest país. 
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Impulsarem la incorporació a la formació estructurada i sistemàtica en tots els plans 

docents sobre estils de vida saludables. Hem de ser capaços de tornar el valor als 

aliments, i fer-ho amb els nostres petits, eh?, que des de l'escola incorporin què 

representa, eh?, què vol dir consumir aliments, com s'han de consumir, com es 

produeixen, com s'han de produir, etcètera, i tornar a aquests valors, entre ells, 

també, deixeu m'ho dir, el valor de la il·lusió, que també existeix en l'alimentació. 

Constituírem també l'observatori de la cadena alimentària. 

Continuarem impulsant les xarxes de distribució de productes locals amb el suport a 

sistemes de connexió entre la producció local i els consumidors, agilitzant alhora i 

facilitant la seva interacció mitjançant plataformes digitals i logístiques i nous canals 

per posar en contacte productors agroalimentaris amb distribuïdors, mercats i 

comerços locals del sector. Aquest és un apunt molt important que la pandèmia 

també ens ha ajudat a aflorar, i hem vist que moltes vegades amb circuits curts, amb 

circuits ràpids i petits, tothom es guanya millor la vida, eh? És a dir, aquell que va a 

comprar aquests productes els pot gaudir i els pot fruir a uns preus més assequibles 

i, òbviament, també el productor doncs, evidentment, al tenir més marge, també pot 

treure'n un preu millor. 

Enguany, Barcelona és capital mundial de l'alimentació sostenible, i estem treballant 

amb l'ajuntament de la capital per tal també d'encabir en aquest marc actuacions de 

promoció i suport al producte agroalimentari local i al consumidor responsable i de 

proximitat. 

Impulsarem també la gastronomia, eh?, sense cap mena de dubte una de les joies 

d'aquest país, eh?, i ho farem com a pilar de la cultura alimentària catalana, creant 

el centre de referència en gastronomia. 

Farem també el desplegament reglamentari de la Llei 3/2020, de prevenció de 

pèrdues i malbaratament alimentari –vostès la coneixen molt bé, perquè la passada 

legislatura la vam aprovar– i del Pla estratègic de prevenció de pèrdues i 

malbaratament alimentari per als propers cinc anys. 

I reforçarem, per últim, les activitats de la unitat de la cadena alimentària de 

Catalunya –el que coneixem com el Cadecat–, encarregada del control de les 

relacions comercials al llarg de tota la cadena agroalimentària pel que fa a les 
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obligacions contractuals, les pràctiques comercials abusives i els terminis de 

pagament d'acord amb la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el 

funcionament de tota la cadena alimentària. 

Com a exemple, aquest juny hem iniciat ja una segona fase del Pla de controls de 

la distribució, que es centrarà en aquest cas en proveïdors dels operadors minoristes 

dels productes següents, eh?: poma, pera, préssec i nectarina, taronja, mandarines 

i clementines, i també llet fresca. 

El pla de govern per a la dotzena legislatura incloïa també el compromís d'elaborar 

l'estratègia per la bioeconomia circular de Catalunya amb l'objectiu de promoure un 

ús eficient de tots els recursos naturals i també d'aplicar la innovació i la tecnologia 

per fomentar-ne una gestió integral i millorar el desenvolupament territorial. Tenim 

prevista –ja els hi ha avançat– l'aprovació de l'estratègia de la bioeconomia de 

Catalunya 2021-2030 en breu, després, val a dir, d'una important participació de la 

societat civil en la seva elaboració. Però el que realment volem és transformar el 

nostre sistema productiu i alhora afavorir l'equilibri territorial amb l'impuls de la 

bioeconomia, i per això ja estem treballant en el pla d'acció 2021-2023, on 

concretarem les accions prioritàries per impulsar aquesta estratègia. 

Amb aquest pla, amb aquest horitzó de dos anys volem millorar l'aprofitament de la 

biomassa de Catalunya mitjançant la caracterització, quantificació i optimització de 

la gestió i de la distribució. Volem promoure els paisatges agroforestals resilients i la 

provisió sostenible de serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular 

de casa nostra. Volem desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia 

circular, i volem fer-ho arreu del territori, amb una especial atenció al primer sector. 

I volem també fomentar l'ús i el consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials 

al mercat. 

A més, l'estratègia de bioeconomia serà clau; serà clau a l'hora de dur a terme 

l'estratègia integral de la gestió de les dejeccions ramaderes. Aquesta estratègia 

passa per una optimització de la fertilització però també per la recerca d'alternatives 

amb sistemes de tractament en zones excedentàries. És per això que impulsarem 

un pla de biogàs de Catalunya, perquè la nova demanda d'energies netes impulsarà 

la digestió anaeròbia de les dejeccions i altres subproductes agraris i agroindustrials.  
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Actualment, gràcies als nous avenços tecnològics i als nous canvis normatius, s'han 

generat nous mercats, a part de l'elèctric, per vendre l'energia produïda per una 

planta de biogàs com la injecció de biometà a la xarxa i la producció de 

biocarburants. Aquests nous mercats ja són explotats en països com ara Alemanya 

o, per exemple, també Dinamarca. 

 

Fitxer 02CAC4 

Últim bloc, el de la cohesió territorial i l'agenda rural. Aquesta és una de les 

obsessions d'aquest departament, no només de la consellera, eh?, sinó de tot 

l'equip. Si l'obsessió fos només de la consellera, potser no avançaríem suficient, 

però, com que tothom està concernit en la cohesió territorial, avancem, i avancem 

decididament.  

Deia, és una de les obsessions, eh?, la cohesió territorial, la que genera noves 

centralitats de vida col·lectiva, sense cap mena de dubte; la que pensa el país en 

tota la seva diversitat. I és que, per tal de tenir un sector agroalimentari robust, que 

és com el volem, per tenir-lo respectuós amb el medi ambient, i com ja vam fer en 

l'anterior legislatura, plantegem un tercer eix del nostre pla de govern, que 

anomenem «foment de la cohesió territorial i agenda rural». Una cohesió 

socioeconòmica per al desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals que 

sigui capaç d'impulsar la competitivitat de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la 

cogestió sostenible dels recursos naturals.  

Des d'aquesta conselleria, doncs, enfoquem la preservació i la protecció dels espais 

agraris com un factor de producció d'aliments, recursos naturals i també com un 

element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents ecosistemes 

naturals, que són la base del desenvolupament sostenible.  

Seguim apostant fermament, doncs, per aquesta cohesió territorial que els dèiem, 

des del territori i pensant també en com hem de garantir el futur de l'activitat agrícola. 

Aquesta aposta ja la teníem, de fet, la passada legislatura, i des del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vàrem impulsar polítiques 

estratègiques per a aquest país que han representat –val a dir– un salt endavant en 
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el sector agroalimentari català, amb les que estem també encara avui fermament 

compromesos i que, per tant, necessitem un punt i seguit. 

I vull aturar-me un moment molt breument per citar algunes d'aquestes polítiques 

estratègiques, que són veritables eines de treball per aconseguir l'objectiu de la 

cohesió territorial. 

La primera, l'aprovació de la Llei dels espais agraris. La segona, la creació i la 

consolidació del Consell Assessor de les Dones del Món Rural i Marítim. Vull 

destacar també l'inici del procés d'elaboració del nou Pla de dones del món rural i 

marítim de Catalunya, que abastarà el període 21-25. També l'aprovació de l'Agenda 

forestal 2020-2025. I també el tret de sortida de l'Agenda rural de Catalunya.  

Partint d'aquesta base, i amb la voluntat de donar un punt i seguit, com deia, a 

aquestes polítiques estratègiques de país, la prioritat del Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a aquesta legislatura dins de l'eix de 

cohesió territorial i agenda rural són les següents: 

Primer, tancar per a aquest país un bon acord de la política agrària comuna, de la 

PAC, per a l'any 2023-2027. És imprescindible. És necessari, sens dubte, tenir més 

capacitat per decidir l'estructura dels ajuts del primer pilar, com són els ecoesquemes 

per poder apropar la seva definició justament a les necessitats del sector i a les 

necessitats del sector al territori, eh?, fent-la, en resum, més efectiva. 

L'objectiu és seguir modernitzant el sector per fer-lo més competitiu des del punt de 

vista econòmic, però també més respectuós, com dèiem, amb el medi i també en la 

utilització dels recursos, o sigui, més sostenible; orientar-lo a l'estratègia europea del 

farm to fork. 

I en el cas dels ajuts del Pla de desenvolupament rural, del conegut PDR, treballem 

per corregir la retallada que va aplicar el Govern del Partit Popular a l'aportació de 

fons al desenvolupament rural, que va ser, per al període 2014-2020, ni més ni 

menys que del 75 per cent respecte al període anterior, que era el del 2007 al 2013, 

i que de moment sembla que el Govern actual vol mantenir.  
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També volem desplegar la Llei dels espais agraris, que ja vàrem aprovar la passada 

legislatura, i acabar la tramitació de l'esborrany del registre de terres en desús, que 

ja hem passat, en aquests moments, a consultes.  

I un apunt també sobre el sistema d'assegurances agràries, molt, molt important. És 

evident que cal millorar-lo, és evident. I fer-lo més clar i, si em permeten, també més 

senzill, de manera que l'interessat tingui molt més clar què està assegurat i, sobretot, 

en quines condicions està assegurat. I també per aconseguir que el sistema 

d'assegurances agràries sigui el millor instrument per a l'assumpció dels riscos dins 

de les explotacions, i encara més en aquest context de canvi climàtic en el que ens 

trobem.  

Tanmateix, vull aprofitar per fer una crida també al sector, eh?, que no és la primera 

vegada que el sector ens sent fer aquesta crida i reivindicar la necessitat d'assegurar 

les collites davant les cada vegada més freqüents eventualitats climàtiques. 

Un apunt també per a les obres de regadiu. El regadiu és una eina bàsica de país 

per facilitar la continuïtat de les empreses agràries i la producció d'aliments, eh?, 

sense oblidar que és fonamental també per al desenvolupament rural, per mantenir 

la gent falcada al territori i, per tant, per contribuir de manera molt clara a l'equilibri 

territorial i social del país i alhora també al relleu generacional. Voldria destacar tres 

actuacions: 

La primera, la continuació de les obres del Segarra-Garrigues. En aquest sentit, vull 

celebrar i compartir-ho amb tots vostès, perquè entenc que és per celebrar, el 

tancament de l'expedient d'infracció de la Comissió Europea al projecte del Segarra-

Garrigues. Hem pogut demostrar que l'aposta pel regadiu i la preservació de la 

biodiversitat és compatible, i això ens ho hem de dir i ho hem de dir alt i clar: és 

compatible. Totes les coses són compatibles si es fan bé, evidentment, i es fan 

consensuades. És un èxit de país, aquest és un èxit compartit de país.  

La segona, la modernització del canal d'Urgell. Aquest és un projecte clau en la 

millora de la gestió de l'aigua de regadiu, imprescindible en una situació de canvi 

climàtic, i per això estem redactant els projectes que permetran la modernització de 

10.862 hectàrees.  
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I un altre punt, l'execució, finalment, del projecte del Xerta-Sénia per dotar d'aigua 

una zona de conreu d'olivera de secà que sense aigua no ofereix futur als joves, i si 

no ofereix futur als joves no ofereix, evidentment, relleu generacional ni ens ajuda a 

la cohesió territorial. Aquest és un projecte de vital importància, com deia, pel relleu 

generacional i també és clau per a l'equilibri territorial i social del país i sobretot per 

a les Terres de l'Ebre. 

I un altre punt i aquest molt important, eh?, aprovar i desplegar l'Agenda rural de 

Catalunya. El departament seguirà apostant per treballar de manera 

interdepartamental i participada a les estratègies per incidir en el despoblament rural. 

L'Agenda rural de Catalunya pretén incidir en la priorització de totes aquelles 

polítiques que permetin igualar les condicions de vida i de serveis del món urbà i del 

món rural.  

Quan dic això, parlem de moltes coses: parlem de comunicacions, eh?, de les noves 

tecnologies, però també de les rodades; parlem de serveis de salut, parlem de 

serveis d’educació, etcètera. Però, per què no?, també parlem de transició 

energètica. L'objectiu final és dotar el territori de serveis suficients perquè les 

persones que vulguin puguin desenvolupar el seu projecte de vida personal i/o 

professional allà on lliurement han escollit fer-ho.  

Durant el primer trimestre del 21 s'han recollit les propostes inicials mitjançant la 

participació en debats territorials dels principals agents públics i privats de les zones 

rurals. A partir d'aquestes propostes inicials ja recollides, s'ha obert un procés de 

participació amb l'organització de sis tallers temàtics, un que parla de persones, 

benestar i repte demogràfic, transició ecològica, canvi climàtic i biodiversitat, territori 

connectat, sistema agroalimentari, sistema forestal i innovació, i dinamització 

econòmica i social. 

La intenció, diputades i diputats, és encaixar aquest document, que sortirà una 

vegada acabat tot aquest procés, amb el document de l'agenda urbana, que també 

s'està treballant. Hem d'aconseguir i és importantíssim aconseguir que les dues 

agendes, aquesta nova, perquè no existia, però aquesta conjuntament amb la 

urbana, es complementin i no xoquin una amb l'altra, sinó que mirin les dues 

endavant i que treballin conjuntament per un país equilibrat i que ofereixi igualtat 
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d'oportunitats. Ningú en aquest país mereix sentir-se menystingut, ni marginat ni no 

escoltat. És igual on visqui.  

Pel que fa a les polítiques forestals, aquest departament parteix d'una premissa clara 

i que segur que compartiran amb mi: els boscos són la principal infraestructura verda 

del nostre país. Uns boscos que estan patint, i molt, els efectes del canvi climàtic, i 

també l'abandonament del món rural; boscos que perden productivitat, biodiversitat, 

capacitat de fixació de CO2 i que sobretot augmenten any rere any el seu risc 

d'incendi. És, doncs, una necessitat de país apostar per la gestió i la conservació 

dels boscos del nostre territori, per garantir-ne tots els serveis ambientals que 

aporten a la nostra societat, des de la biodiversitat passant per la salut i el lleure a 

l'aprovisionament de la fusta o la biomassa, per fer front evidentment a l'emergència 

climàtica i per garantir també el desenvolupament sostenible de l'entorn rural. 

Arran de l'aprovació de l'Agenda Forestal de Catalunya en la passada legislatura, 

disposem ara ja d'una política forestal de país que dona resposta als nous reptes 

climàtics, ambientals i socials actuals, i que es desenvolupa en base al treball conjunt 

amb tots els agents del territori, i ara actualment, amb l'aprovació del Pla general de 

la política forestal, definirem el marc d'actuació per als propers anys. 

Igualment també continuarem desenvolupant les accions de l'agenda forestal, 

document que fixa l'estratègia forestal fins l'any 2025, la qual vam pactar amb el 

sector en l'anterior legislatura i que aquest any es veurà reforçada per l'augment de 

12 milions d'euros en ajuts, tant per augmentar la competitivitat i sostenibilitat 

d'empreses i indústries per al sector com també per al foment de la gestió forestal 

sostenible dels boscos privats que saben que són la majoria d'aquest país.  

Per protegir aquest patrimoni natural en aquest escenari d'emergència climàtica 

impulsarem i apostarem fort per la prevenció d'incendis forestals, ja que quan un 

bosc es crema deixa de regular l'aigua, deixa de fixar carboni, deixa d'albergar 

biodiversitat i deixa de proveir béns, en aquest cas, i serveis, i evidentment allibera 

en molt poques hores –en molt poques hores– el carboni fixat durant molts anys, 

factor a tenir molt en compte, doncs, en una situació de canvi climàtic com la que 

hem d'enfrontar.  
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Tenim clar que la prevenció d'incendis forestals és, doncs, un eix clau a 

desenvolupar i potenciar al llarg de tota la legislatura, per la seva efectivitat enfront 

dels grans incendis forestals i també pel seu impacte territorial i social positiu; 

desplegant actuacions com l'agilització i la modernització dels procediments per a 

les autoritzacions relacionades amb les activitats de risc –hem de ser més àgils, 

encara–, la redacció de projectes dels perímetres de protecció prioritària, també 

claus i molt importants, i l'execució directa de treballs de prevenció d'incendis 

forestals al territori. 

També donarem impuls a la bioeconomia forestal, molt important. Es planteja 

desplegar un paquet d'accions que posin en valor els productes fusters, lligats a la 

gestió forestal sostenible i adaptativa del bosc, especialment a nivell de biomassa 

forestal i fusta estructural per a la construcció, també molt i molt important.  

I un apunt també per a la caça i la pesca continental. Cal evidenciar que ambdues 

han patit una important transformació el darrer mig segle, passant de ser una activitat 

productiva a una activitat de lleure, però sobretot essent una necessitat pel control i 

la gestió de moltes espècies cinegètiques. Un canvi que requereix també un canvi 

de model de gestió, més proper a la conservació i gestió de la fauna salvatge 

cinegètica, mantenint-ne els seus usos també recreatius i treballant de manera 

estreta amb el territori. Cada dia hi ha menys caçadors i cada dia hi ha més conflictes 

i problemes originats per aquestes espècies.  

Aquest és el repte central que afrontem en aquest àmbit, també, juntament amb el 

de garantir la coexistència i l'harmonia de la caça i la pesca amb la conservació de 

la biodiversitat i evidentment també del medi natural. 

Estem treballant, doncs, en un canvi de model de reserves nacionals de caça, i 

també de zones de caça controlada per tal de modernitzar i definir un únic model de 

gestió, i alhora ampliar el seu ventall de serveis, tot mantenint els aspectes més ben 

valorats, bàsicament la caça social, principalment, que és una generació de riquesa, 

etcètera, i aprofitar aquesta figura com a eina de conservació de la biodiversitat.  

També la resolució del problema de la seguretat a les caceres col·lectives, eh? 

Davant l'augment, evidentment –ho coneixen perfectament–, d'accidents ocorreguts 
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en la darrera temporada, treballem en el desenvolupament d'accions urgents per a 

la millora de la seguretat en aquestes activitats.  

I ara sí que, a cinc minuts i mig del final, acabo. Tal com deuen haver deduït –o així 

ho espero– de la meva intervenció, són molts els reptes que tenim com a país i són 

molts els reptes que tenim també com a societat; no hi ha repte que tingui el país 

que no tingui la societat. Si fos així, diguéssim, no aniríem massa bé. És necessari, 

és extremadament imprescindible començar a treballar conjuntament per definir les 

polítiques energètiques, climàtiques, agroalimentàries i de cohesió territorial durant 

els propers anys.  

Els nous reptes, tots ells, demanen noves maneres d'aproximar-nos i ser capaços 

de cercar nous consensos entre tots els agents implicats. I és que no hi ha cap altra 

manera. No hi ha alternativa possible. Som aquí –som aquí– per fer política i això 

vol dir que som aquí 

 

Fitxer 02CAC5 

per parlar amb tothom per escoltar a tothom i després prendre decisions valentes, 

les que calgui, però escoltant i parlant amb tothom. 

Vivim temps de canvis globals que iniciaran..., que evidentment incidiran en la 

manera en que l’espècie humana habitarà el planeta Terra i també es relacionarà 

amb els seus ecosistemes. Fenòmens globals com el canvi climàtic, la sobirania 

alimentària i la transició energètica marcaran els grans moviments geopolítics dels 

propers cinquanta anys. 

Catalunya no en pot restar al marge, i no podem resignar-nos a ser espectadors 

d’aquests fenòmens, com tampoc podem deixar que siguin altres, com he dit abans, 

els que ho planifiquin per nosaltres. És necessari, doncs, reivindicar com a govern, 

però també el Parlament d’aquest país, la nostra part de responsabilitat i d’esforç 

per entomar els reptes que tenim per endavant. Són tots ells reptes que ens 

interpel·len, no només políticament, sinó també generacionalment. 

Tot el conjunt d’accions que els acabo d’exposar només tenen un únic objectiu, un 

únic propòsit: deixar a les generacions futures un país millor, un país millor amb 
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pobles i comarques connectades, generadores de riquesa, que fixin la gent al 

territori; un país millor amb un sistema agroalimentari sostenible econòmicament, en 

el que els seus productors es guanyin bé la vida i que sigui pilar bàsic de l’economia 

catalana; un país millor en què la transició energètica i l’aposta per les renovables 

sigui, ara sí, una realitat; un país millor que respecti i estimi els seus ecosistemes, 

que estimi i respecti també la seva biodiversitat. En definitiva, un país, Catalunya, 

del que tots i totes ens en puguem sentir orgulloses. 

Moltes gràcies per escoltar-me. President, aquí ho deixo. 

El president 

Gràcies, consellera. Si cap grup no demana la suspensió, que tindrien dret a fer-ho, 

d’un quart d’hora, doncs, continuaríem i començaríem amb les intervencions de les 

portaveus de cada grup. Hi ha algun partit que demani...? No? (Pausa.) Doncs 

perfecte. Ho preparem tot per començar. 

Bé, recordo que cada portaveu..., tindrà set minuts el portaveu de la CAC i set minuts 

el portaveu de la CARPA. Aquí al rellotge sortiran. I començarem, tal com està 

indicat, pel grup del PSC. Sí, amb la senyora Silvia Paneque? (Pausa.) Perfecte. 

Silvia Paneque Sureda 

Sí, perfecte. Moltes gràcies, president. Presència majoritària de gironins a la taula, i 

entengui, senyor Mascort, gironins en termes de demarcació.  

Benvolguda consellera, ja vaig felicitar-la. Avui aprofito també per fer-ho, i a tot el 

seu equip, molta sort. I no ho dic com una fórmula de cortesia; no debades tenim per 

endavant un repte majúscul, un gran perill a evitar i també oportunitats per aprofitar. 

Perquè ara i avui, de manera immediata, és necessari planificar amb urgència i 

executar els canvis necessaris per canviar el model de generació i consum energètic 

a Catalunya. 

Vostè començava per aquest apartat; nosaltres també, perquè pensem que és 

prioritari. Aquest és el repte més important que pensem que té Catalunya i, per tant, 

els catalans i catalanes els propers anys. I ho dic tant des d’un punt de vista de 

sostenibilitat com també, i sobretot, de progrés econòmic i de generació 

d’oportunitats. I ho vull subratllar perquè és necessari passar de les paraules als fets 
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i deixar enrere aquests anys de paràlisi absoluta i posar-nos d’acord en els canvis 

estratègics en l’àmbit de medi ambient, de progrés econòmic, que ens exigeix el 

moment. 

Anem tard, pensem, i és important de saber-ho. Del tant per cent total, Catalunya 

consumeix només un 5,4 per cent en renovables i genera només un 7,8 per cent 

d’energies verdes fotovoltaiques o eòliques. Jo no li voldria pas transmetre amb 

aquesta intervenció impossibilitat. No ho és, d’impossible; no ho ha de ser, 

d’impossible. Però sí que el canvi és difícil. I aquest grup el que li ofereix és tot el 

suport per a aquests canvis inajornables i necessaris, però és important encertar la 

diagnosi, i lamentablement la diagnosi..., Catalunya no és feliç. La situació és molt 

complicada. 

Si volguéssim complir amb percentatges europeus de sostenibilitat, caldria 

multiplicar per 13 les renovables en consum i per 4 en generació elèctrica. Això 

sense tenir en compte, com vostè sap, que abans del 2035 tancaran tres reactors 

nuclears a Catalunya. I no cal que l’hi digui, perquè segur que ho comparteix amb 

mi: l’esforç en aquestes circumstàncies haurà de ser majúscul, urgent i inajornable. 

Europa aspira a la neutralitat de carboni a l’any 2050, i el 2030 fora bo tenir un 70 

per cent del total d’energies que fossin renovables. Vostè, consellera, em sabria dir 

quants molins i parcs fotovoltaics hauríem de tenir nous cada setmana a partir d’ara 

per complir amb aquests objectius? Ens sabria dir quin serà el preu per habitant 

d’aquest canvi a Catalunya, l’esforç econòmic? Perquè els números específics són 

de l’ordre de 100.000 milions d’euros, que equival, si fa la translació per família, a 

trenta mil euros per família. Per tant, l’hi repeteixo i hi aniré insistint: aquest canvi és 

majúscul, és urgent, és inajornable i és absolutament necessari. 

Aquests últims anys l’acceleració de l’augment de temperatura –vostè també hi feia 

referència– ha augmentat en un 43 per cent. I aquesta dada és un avís molt seriós. 

Segons els últims estudis, la temperatura ha augmentat en 1,7 graus a Catalunya 

respecte a la mitjana del segle XIX. I vostè ja sap que aquestes conseqüències 

s’estan fent sentir en el nostre entorn i que no és per a res del món aconsellable 

haver superat el grau i mig de temperatura respecte a la mitjana del segle XIX i que, 

de fet, hauria estat oportú no haver superat mai més enllà dels 1,3. Precipitacions 
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molt irregulars, períodes llargs de sequeres, temporals marítims, vents amb ratxes 

huracanades o el Glòria són exemples prou evidents dels canvis a casa nostra, en 

el nostre entorn, els últims temps. 

Per tant, li hi insisteixo que, davant la contundència d’aquestes demostracions, que 

ens ho ha comunicat la ciència també, el canvi resulta tan urgent com inajornable. 

Per tant, és necessari planificar i executar aquelles transformacions que pertoquin, i 

pertoca també que la Generalitat, el seu Govern, la seva conselleria, assumeixi el 

lideratge a Catalunya. No podem governar, en definitiva, com si hi hagués una altra 

Catalunya per quan aquesta estigui feta malbé. Per això li subratllo, consellera, que 

és el moment d'actuar. És la Generalitat i és el seu departament, conselleria, qui ha 

de planificar i determinar els espais on l'energia renovable pot ser-hi i executar-los.  

Miri, mostra de la inacció dels últims anys, que li feia esment al principi, d'aquests 

deu anys a Catalunya és que s'ha posat un sol molí al Priorat. L'energia eòlica 

representa en aquests moments un 6 per cent i la fotovoltaica pràcticament és 

residual, volta l'1 per cent. De moment, el seu Govern ha descartat diferents 

projectes, i, és clar, vostè feia esment, s'ha de fer d'acord amb el territori, però el 

Govern de la Generalitat és qui ha de tenir el coratge polític també de dir on podem 

i on volem que vagin. I aquí li faig un esment: hi ha instruments també existents ja, 

a disposició del Govern, per garantir l'interès general, parlant amb el territori, però 

amb interès general també. I aquí també li faig esment que cal posar els recursos 

econòmics a disposició del comitè d'experts de canvi climàtic, perquè puguin 

traslladar la seva proposta al Parlament, per tal de ser debatuda i votada. 

I li deia sostenibilitat i economia, i aquesta qüestió ens sembla també molt important. 

Pensem que és necessari liderar la creació d'oportunitats i de creixement econòmic, 

des del sector públic. I voldria preguntar-li, per tant, en conseqüència: fins a quin 

punt aquesta conselleria orientarà la seva política de gestió cap a la planificació i 

execució del canvi en sostenibilitat? Fins a quin punt creu possible presentar 

projectes ambiciosos per captar fons europeus? Quants recursos la Generalitat 

mourà cap a aquesta línia estratègica els propers anys? Quanta necessitat tenim de 

nous pressupostos per poder fer aquestes actualitzacions en les noves direccions 

que requereix Catalunya, els catalans i catalanes? Quants diners creu que la seva 
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conselleria ha d'augmentar davant el gran repte que té Catalunya per endavant? I ja 

que parlem de pressupostos, li voldria dir que no ens ha dit res dels pressupostos 

de carboni dels dos propers quinquennis; si després ens en vol dir alguna cosa. 

En conclusió, i acabo: el grup dels socialistes, en definitiva, li traslladem que el canvi 

climàtic obliga de manera immediata a canviar el nostre sistema productiu i de 

consum energètic, que aquest canvi exigeix modernitat i transformació i defugir del 

retrocés o mirar cap a una altra banda; el lideratge del sector públic, la modernitat i 

l'acció li seran imprescindibles, i que és una gran oportunitat, també, en definitiva, el 

creixement econòmic i l'excel·lència en sostenibilitat per a Catalunya. Li demano, 

doncs, quines són les línies estratègiques i li trasllado que aquest grup hi ajudarà 

tant com pugui si aquesta és la direcció i la prioritat del Govern de Catalunya. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. (Pausa.) Doncs, ara, la portaveu, la senyora Rosa Maria Ibarra. 

(Pausa.) 

Rosa Maria Ibarra Ollé 

Sí, gràcies, president. Bé, bon dia a tots i a totes. Agrair-li, consellera, la 

compareixença, tot i que és una compareixença conjunta, per tant, reduïda en 

cadascuna de les grans àrees de la seva responsabilitat, que creiem que haurien 

merescut compareixences separades, perquè les dues són prou importants per al 

present, però sobretot per al futur del nostre país. I, per tant, set minuts donen poc, 

donen molt poc, per poder parlar, doncs, d'aquestes àrees tan importants, i, a més 

a més, per poder, d'alguna manera, respondre o interpel·lar-la sobre algun dels 

aspectes que ha dit. En tot cas, segur que ens podem retrobar en altres 

compareixences específiques per als temes que ha plantejat. 

En el primer en el que volem posar el focus és en la necessitat que per al Govern de 

la Generalitat el món agrari i el món rural i tot el que comporta siguin una prioritat; i, 

miri, si tenim en compte que les prioritats es demostren amb els recursos que s'hi 

posen, està clar que les polítiques agràries i el repte demogràfic no ho han estat pels 

anteriors governs de la Generalitat. I diem això perquè, en el passat pressupost 
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aprovat, el del 2020, el departament només significava un 1 per cent del total del 

pressupost –un 1 per cent–; un pressupost que només incrementava 36 milions 

respecte al del 2017, lluny dels 500 milions del 2010, consolidant la retallada del 40 

per cent al total del departament, del 80 per cent per a regadius i camins, del 25 per 

cent per al Centre Tecnològic Forestal i eliminant la Fundació del Món Rural. Per 

tant, o canvien totalment aquest escenari en el proper pressupost, que hauria de ser 

del 2021, però que sembla que no serà, o posaran el sector en greus dificultats de 

cara al futur.  

En els últims 15 anys s'han perdut a Catalunya deu mil explotacions agràries –deu 

mil–, les més petites. I hi ha hagut un descens del 35 per cent de la renda agrària, i 

això ha tingut conseqüències, i la més evident és la despoblació que pateixen alguns 

territoris: la Catalunya buida. No podem pensar que els catalans i catalanes es 

quedaran en un territori que no els ofereix possibilitats de guanyar-se dignament la 

vida i, per tant, o creem les condicions perquè la renda agrària sigui digna, perquè 

no es destrueixi més el teixit agrari i ofereixi un futur prometedor als joves o 

difícilment serem capaços de revertir el despoblament.  

I cal que tinguem ben present el problema dels preus de venda dels productes 

agrícoles per sota dels costos. En la passada legislatura, es va aprovar una moció 

en aquest Parlament per crear un pacte contra la crisi de preus; de tots els acords 

que contemplava ben pocs sembla que s'han portat a terme i..., perquè, de fet, estem 

igual com estàvem, no? Per tant, donin impuls, donem impuls tots plegats, a aquest 

gran pacte que es presentava i també ampliem i impulsem l'observatori de preus. 

Hem de lluitar per la millora dels preus de venda, perquè, si no milloren, això 

comportarà, com deia, abans la desaparició de moltes petites explotacions.  

Cal buscar aliances ajudes i cooperació amb altres sectors i també amb altres 

administracions. Cal que el departament lideri i tingui un pes important dins del 

Govern, perquè ens calen lleis favorables a l'activitat agrària i a les activitats del 

territori i que afrontin el repte demogràfic.  

També s'ha d'escoltar el territori, els ajuntaments, que han de poder tenir més 

competències i més recursos. S'ha de recuperar les partides que van ser retallades 

en infraestructures bàsiques dels darrers deu anys: carreteres, camins, regadius. 
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L'altre dia, a la Comissió de Territori, escoltàvem el vicepresident Puigneró parlar de 

l'arribada de la fibra a tot Catalunya. Doncs, miri, és molt necessari per a la 

competitivitat del sector i per a l'atracció de persones a l'entorn rural. I és necessari 

que es faci bé, a més a més; que la fibra no arribi només fins a les portes dels 

municipis, sinó que arribi fins a les portes de les activitats agràries, dins dels 

municipis, perquè si no es fa així no serà útil.  

S'han de revertir les retallades en regadius, que han estat del 86 per cent en els 

últims deu anys; però no només és que hi ha hagut una retallada en els pressupostos 

sinó que se n'han executat, de fet, una part petita, com, per exemple, el 2019, només 

se'n van executar un 61 per cent. Les estructures de regadius són fonamentals, 

estratègiques, per poder garantir la productivitat i la competitivitat de les explotacions 

en àmplies zones del territori català.  

Calen també bones infraestructures per a les exportacions i, per tant, això 
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el que comporta és la necessària cooperació entre administracions. I parlant de 

cooperació amb altres administracions, consellera, cal assistir a la conferència 

sectorial amb les altres comunitats autònomes i recuperar contactes amb la Unió 

Europea, ara més important que mai amb la nova PAC aprovada: els estats 

membres hauran d'elaborar un pla estratègic per adaptar l'aplicació de la PAC a la 

realitat de cada un d'ells atenent a les necessitats i problemes específics dels 

diferents models d’agricultura. 

Vostè abans hi feia referència, el ministeri convocarà en els propers dies una 

conferència sectorial monogràfica amb les comunitats autònomes per abordar 

l'aplicació de la PAC a Espanya. Esperem, doncs, de fet, vostè ja ho ha dit, que hi 

assisteixi i hi participi. I ens agradaria que ens detallés una mica més quin serà el 

seu posicionament en aquesta conferència. La PAC té com a objectiu la 

modernització del sector a través del foment i la posada en comú del coneixement, 

la innovació i la digitalització en les zones agrícoles i rurals. Per tant, aquí caldrà 

cooperació entre les administracions i caldrà també cooperació i treball conjunt entre 

els departaments, no?, el departament del qual vostè té la responsabilitat i també el 



Comissió d’Acció Climàtica 

Sessió núm. 2 / 1 de juliol de 2021 

 

33 

de Polítiques Digitals i Territori, perquè compleixi allò que va anunciar de que la fibra 

arribi a tot Catalunya el 2025. Però, sens dubte, en la consecució dels objectius de 

la PAC i, per tant, de la modernització del sector, de la potenciació dels joves 

agricultors, de l'agricultor actiu tindrà vostè al seu departament la màxima 

responsabilitat, i no es podrà aconseguir si seguim retallant en recerca i innovació.  

En innovació, del 2010 al 2020 hi va haver una retallada del 83 per cent i el 2019 

només es va executar un 23 per cent de la partida en innovació. No pot ser, 

consellera, així no pot ser. Cal apostar pels centres de recerca i innovació; cal dotar 

suficientment un instrument potent com és l'IRTA; cal intensificar el contacte i la 

col·laboració amb els centres universitaris, i cal no només generar coneixement, sinó 

transmetre’l. I, per tant, recuperem els serveis d'extensió agrària com a instruments 

per transmetre aquest coneixement de noves tècniques, de noves varietats a 

agricultors i ramaders. 

Per tant, liderin aquesta transformació necessària. No podem quedar exclosos 

d'aquest procés, perquè si ho fem, si en quedem exclosos, aleshores sí que el futur 

del sector agrari i del món rural serà molt i molt complicat. 

I tampoc volem deixar de fer referència a l'agricultura i la ramaderia ecològica –vostè 

també n'ha parlat d'alguna manera, no?–, perquè també veiem que els objectius 

europeus van cap aquí. I, per tant, ens agradaria que ens digués quin és el seu 

plantejament i quines són les accions concretes que en aquest sentit portaran a 

terme, tot i que crec que ja les ha anunciat mínimament. 

I, evidentment, no em queda temps per parlar de molts altres sectors com el de la 

pesca, com el de l'explotació forestal, com el de l'apicultura, com el de l'activitat 

cinegètica, i, per tant, tot això, si puc, ho recuperaré a la segona part de la intervenció 

i si no, ens veurem més endavant. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Seguidament, li toca, doncs, al senyor portaveu del Grup Parlamentari de 

Vox, que, en aquest cas, vostè està com a portaveu a les dos comissions. Si li 

sembla bé, li posem catorze minuts directament i així ja... 
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Antonio Ramón López Gómez 

Perfecte. 

El president 

Doncs quan vulgui. 

Antonio Ramón López Gómez 

Bon dia, consellera. Bon dia, president, diputats... Vox tiene un plan estratégico ante 

la situación medioambiental basado en el conservacionismo que consiste en el 

respeto al medio natural, del que no somos dueños, sino meros administradores, y 

como tales, obligados a cuidarlo, protegerlo y enriquecerlo. 

Reforzamos abiertamente que bajo el paraguas del cambio climático se impongan 

el poder político, reformas económicas que supondrán el negocio para muchas 

empresas y abocarán al desempleo a miles de catalanes. Los objetivos políticos que 

se quieren implantar desde la ideología del cambio climático no persiguen otro fin 

que acabar con la prosperidad y la libertad de las clases medias. 

Señora Jordà, dice que el Govern pondrá dos marchas más en su plan estratégico 

para conseguir que Cataluña en el año 2050 tenga la energía cien por cien 

renovable. Pues a veces hay que reducir a primera e incluso poner punto muerto 

para alcanzar los objetivos. Reflexionen, no improvisen y no se dejen llevar por 

dogmas. 

En definitiva, estamos en contra de las políticas de este Gobierno sobre el cambio 

climático porque son intervencionistas y pretenden imponer un modelo energético 

de solo renovables, que es totalmente ineficiente. Renovables, sí, pero de manera 

sostenida, según vayan desarrollando tecnologías de almacenamiento y siempre 

siempre contando con una energía como la nuclear. No es viable prescindir de los 

combustibles fósiles ni nucleares para las políticas energéticas, seamos realistas. 

El agua es un bien de todos indispensable, generadora de riqueza allí donde hay en 

abundancia. Una buena distribución equilibra y vertebra nuestra nación. Por lo que 

es de extrema necesidad un plan que abarque todas las demandas hidrológicas de 

las regiones de España y un sistema nacional de suministros hídricos que integre la 
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gestión de cuencas y garantice el acceso al agua a todos los españoles sin importar 

donde residen. 

Con la excusa de su ambientalismo histérico, están sometiendo a las empresas y 

ciudadanos catalanes a ser la región española con más impuestos 

medioambientales, abocándoles en muchos casos al cierre de sus negocios y 

llevándolos a las colas del hambre. No quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar 

que el delta de l'Ebre no necesita una comisión específica de estudio, como se ha 

aprobado hace unos días. 

Es urgente actuar ante los fenómenos meteorológicos como el Gloria y el Filomena. 

Es necesario que se tomen medidas que ya están solicitando desde la mesa del 

consenso del delta. No se olvide que ellos son los ojos del delta y quien realmente 

conoce sus necesidades. 

A Vox le preocupa en exceso el gasto público y consideramos que el Consejo Asesor 

para el Desarrollo Sostenible es totalmente prescindible –es totalmente prescindible.  

Y sobre el Instituto Catalán de Energía, nos preguntamos: ¿va a crear una empresa 

pública energética como le pedían sus socios de gobierno de la CUP? 

Y por último, quiero que sepan que Vox vamos a estar fiscalizando hasta el último 

céntimo de todos y cada uno de los proyectos del Next Generation. 

En Vox apoyamos las demandas de los agricultores, ganaderos, pescadores, todo 

ese sector primario que es esencial en cualquier país que quiera ser libre, cualquier 

país que quiera sostenerse a sí mismo. Un sector primario que está castigado por la 

inacción de este gobierno y está entregado a la dictadura del ecologismo radical. 

Mientras los agricultores catalanes, ya sean de melocotones, peras, manzanas, 

tomates..., mientras nuestros pescadores, mientras nuestros ganaderos ven como 

tienen que competir con productos de terceros países en desigualdad de 

condiciones, ven como el precio de sus productos baja cada día más y arruina su 

modo de vida. Es esencial su protección con políticas que no favorezcan la 

importación de productos agrícolas de terceros países que compiten de forma 

desigual con nuestros productos, condenando a la ruina y a la miseria a nuestro 

sector agrario. Señora Jordà, ya sé que no son muchas sus competencias en este 

aspecto, pero también estoy seguro que algo podrá hacer. 
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Sobre el canal Segarra-Garrigues, ¿las obras para finalizar la red secundaria del 

canal están previstas para antes o para después del verano? Desde la Consejería 

se tienen que llevar a cabo políticas económicas bajo los principios de sostenibilidad, 

economía social y medioambiental. Para ello es necesaria la inversión tecnológica 

que coloca a nuestro sector agrario en una posición de dominio. Lérida, que había 

sido siempre la cabeza del sector porcino, ha perdido este liderazgo por la lentitud 

en la burocracia de este gobierno, que demora los permisos de ampliaciones y 

construcciones de granjas. ¿Qué ayudas directas va a conceder a los ganaderos 

para evitar la fuga a otras regiones del territorio nacional? 

La alimentación es el motor del sector primario, un sector primordial en la VAB con 

un 12,8 por ciento, con la alimentación y la bebida como principales productos. Si es 

verdad que queremos que Cataluña vuelva a la riqueza y que sea de nuevo la 

comunidad próspera que fue, debe desarrollar políticas y acciones para activar el 

sistema productivo. 

Y, por último, no creo que desvele nada nuevo si señalo que el sector agrario 

envejece sin visos de relevo generacional, pero sí urge plantearnos políticas que 

regeneren un sector abocado a extinguirse. Esperemos que de verdad tenga 

previsto motivar a nuestros jóvenes para que sean rentables dedicándose al sector 

agrario. 

Muchas gracias. 

La presidenta de la CARPA 

Gràcies, senyor Antonio Ramón López. 

Ara, si m’ho permeten... A veure, pausa, reiniciar... És el torn del Grup de la 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i pels set minuts té la 

paraula el senyor Dani Cornellà Detrell. Endavant. (Pausa.) Ara. 

Dani Cornellà Detrell 

Merci. Bé, gràcies, doncs, consellera, per la intervenció. 

Primer de tot, li volia parlar sobre la modificació que ens ha anunciat del Decret llei 

16/2019, però prèviament informar, que la consellera ja el té, que des del nostre 

partit hem elaborat un informe jurídic sobre els efectes dels acords presos de la 
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ponència d'energies renovables en la consulta prèvia sobre la viabilitat de 

l'emplaçament d'un parc eòlic o una planta fotovoltaica. Bé, aquest informe jurídic 

l'hem fet, com sap, consellera, per fer la moratòria tan necessària al nostre entendre 

de la implementació dels parcs, de les centrals eòliques i fotovoltaiques que ja han 

passat per la ponència o que estan pendents de passar-hi perquè precisament 

creiem que cal una modificació d'aquest decret com vostè parlava. De fet, nosaltres 

preferim la derogació del decret i tornar a començar, perquè en el seu moment ja 

vam votar en contra, com vostès saben, d'aquest decret, perquè dèiem que passaria 

això, que aniria malament, que el territori s’alçaria i que els de sempre intentarien 

colar el màxim de centrals i de projectes per generar negoci per a ells i destrucció 

per al territori i per als nostres pobles i ciutats. I això és el que està passant. Tot i 

això, ens alegrem d'aquesta modificació, ja li vam dir el darrer dia al Ple, però se'ns 

han generat alguns dubtes que suposo que haurem d'anar treballant a partir d'ara i 

fins a la tardor. I nosaltres hi serem, fiscalitzant també i ajudant i treballant perquè 

aquesta modificació s'assembli al màxim a la derogació que nosaltres voldríem, però 

se'ns ha generat algun dubte, com per exemple com es regularà la concentració o 

massificació d'aquestes centrals eòliques o fotovoltaiques que a dia d'avui ja han 

passat per la ponència i tenen el vistiplau i que estan massificant certs territoris. Com 

ho regularem, això? Vostè ens deia que també servirà... que s'haurà de presentar, 

per als projectes que ja han passat el tràmit, s'haurà de presentar aquest document 

que la propietat i els ajuntaments són coneixedors amb un 85 per cent. Està bé, això, 

però com evitarem aquesta massificació? Nosaltres tenim molt clar que, amb aquest 

informe jurídic que li hem presentat, que si s'aplica una moratòria tots els projectes 

que ja tenen el vistiplau de la ponència també podrien entrar en aquesta moratòria, 

doncs al nostre entendre no tenen cap dret adquirit més enllà del vistiplau d'una 

ponència que diu que sí, que el que presenten es pot fer en aquell lloc, però no és 

un permís per fer-ho, sinó que és un «sí, el projecte es podria arribar a fer». I amb 

aquest informe jurídic el que es demostra és que aquesta moratòria pot ser per als 

projectes que encara estan pendents de la ponència, però també per als que ja l'han 

passat i per desgràcia els tenim arreu del territori. Bé, arreu del territori, no. De fet, 

en zones molt concretes del territori i massificades. Si no ho estaven prou, encara 

més massificades amb el problema que genera, com tots sabem, en aquests espais 
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normalment rurals, de pobles petits, normalment de menys de mil habitants, on 

aquestes infraestructures encara el que generen és més despoblament i més 

abandonament d'aquests espais, a més, evidentment, de la degradació territorial 

paisatgística que es pateix amb aquest model actual i amb aquest model que estan 

defensant els oligopolis i els fons voltors, que s'estan presentant massivament a 

aquests projectes. Doncs no, 
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per generar energia verda, bé, sí, evidentment que en generaran, però aquest no és 

el seu objectiu, no? Tots sabem quin és el seu objectiu, el màxim benefici, i el territori 

els preocupa ben poc, doncs, com és i com quedarà.  

Com saben, també hi ha un altre tema que cal tractar, que és la fragmentació dels 

projectes, que està passant. Com ho aturarem, això, amb aquesta modificació? 

Actualment els projectes de menys de cinquanta megawatts són els que passen pel 

decret, però el que estan fent moltes d’aquestes empreses és fragmentar-los i fer 

trampes, no?, fer-nos trampes i posar diferents parts una al costat de l’altra, tots de 

menys de 50 megawatts, però després construint estructures per transportar 

evidentment aquesta energia doncs cap a la xarxa. Com ho aturarem amb aquesta 

modificació? I també la necessitat, com diu vostè, de projectes petits i repartits per 

tot el territori, però sobretot potenciar la connexió a la xarxa de mitja tensió, a la xarxa 

que ja tenim al territori, no permetent que ens construeixin noves línies d’alta tensió 

per anar a connectar la molta alta tensió que ja prou mal va fer arreu del territori, no?  

Tots aquests temes doncs ens preocupen i, evidentment, doncs si aquesta 

modificació es fa amb els termes que vostè ens ha anat parlant, que són els termes 

que parla el territori, no?, de democratització, de ser projectes amb la participació 

del territori i no només de la ciutadania, sinó també del teixit empresarial, per què 

no?, i dels mateixos ajuntaments. I sempre projectes que serveixin per abastir el 

consum de proximitat, no de l’altra punta del país o per connectar doncs a l’autopista 

elèctrica i vendre aquesta energia a altres països europeus. És a dir, si anem en 

aquesta línia de democratització, de proximitat, de projectes petits, de no 

massificació, de respectar el territori, de fer-ne participar el territori, a nosaltres, 
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doncs poden comptar amb nosaltres i penso que poden comptar doncs amb el 

territori perquè, de fet, és el que demana. I, a més, va en línia de la llei del canvi 

climàtic que el mateix Parlament doncs va aprovar.  

Però, tot i això, doncs, fins que no veiem aquestes modificacions, ens fan patir, ens 

generen dubtes, i més veient que en el seu moment ja vam avisar que passaria això; 

ningú ens va fer cas, i ara està passant i sembla que hi ha una certa pressa, doncs, 

que ens fa patir i ens neguiteja arreu del territori veient la quantitat de projectes que 

s’estan presentant dia rere dia, setmana rere setmana.  

I acabo; després continuo. 

La presidenta de la CARPA 

Moltes gràcies, senyor Cornellà. I ara per... (Pausa.) Perdoneu. Per un termini també 

de set minuts, té la paraula el senyor Pau Juvillà. 

Pau Juvillà Ballester 

Moltes gràcies, senyora Serret. És curiós, la gent de Lleida sempre ens toca estar a 

agricultura, no?, però avui trenquem tòpics i veiem, doncs, que evidentment es pot 

ser de Lleida, no tenir ni idea d’agricultura i estar a la Comissió d’Agricultura, com 

hem pogut veure. (Rialles.) En aquesta legislatura, ens trobem en una cruïlla que 

arrosseguem d’anys anteriors i que avui és més apressant i que no és altra que la 

de definir, ara de manera urgent, quin model de pagesia i ramaderia volem, la dels 

oligopolis i les agroindústries o bé la petita i mitjana pagesia i ramaderia, la que està 

arrelada al territori i la que ha creat teixit social. És evident quin és el nostre model. 

Apostem per una reforma agrària que ha de partir del principi de funció social de la 

terra, de tal manera que la possessió i ús de la terra ha d’estar subordinat al dret de 

la terra per qui la treballa, qui en depèn i qui resideix amb la seva família. La terra és 

un bé de la naturalesa i ha d’estar al servei del bé comú. No pot ni ha de ser una 

mercaderia.  

Defensem que la propietat del sòl i la producció d’aliments són un element estratègic 

d’interès comunitari i que no pot continuar en mans dels mercats i de l’especulació. 

I, per això, la Generalitat ha de tenir un paper absolutament actiu, sense excuses en 

la seva defensa. Denunciem que la pagesia familiar, de petita escala, biodiversa i 
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compromesa amb el territori, s’ha vist empesa per causes estructurals cap a una 

pagesia de subcontractació, de tractoristes i de grans exportacions de monocultiu i 

d’agroindústria. Volem reivindicar des de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar un 

canvi de model agrari, basat en la transició a la producció agroecològica local i 

fomentant la sobirania alimentària, evitant la creixent intensificació, integració i 

concentració de l’activitat agrària. És urgent i no admet demora aturar l’especulació 

i el model depredador dels espais agraris. Per una banda, estem patint un fenomen 

d’acaparament de terres agrícoles, agràries en mans d’empreses agrícoles, de 

manera que el preu mig de la terra entre el 1997 i el 2013 ha augmentat un 122 per 

cent i, de l’altra, com deia el meu company, el Dani, amb la implantació de 

macroprojecte de renovables a una destrucció d’aquest sòl mitjançant un decret fet 

d’esquena al territori, responent als interessos dels lobbies.  

Hem d’evitar l’especulació i garantir-los a perpetuïtat el sòl agrari, facilitant l’accés 

de persones que volen dedicar-se a activitat pagesa, evitant que els grans tenidors 

i fons d’inversió es facin amb el control de les terres desplaçant la pagesia familiar. 

Per això, la creació d’un banc de terres per a ús agrícola és vital. Hem d’impulsar i 

desplegar sense més dilació, com vostè comentava, la Llei 3/2019 d’espais agraris, 

amb un reglament més ambiciós, que vagi més enllà. Hem d’incorporar-hi de facto 

les terres i drets de titularitat pública. Hem de garantir que l’administració pugui 

participar en el dret de tanteig i retracte amb fons específics per fer-ho efectiu. I cal, 

per exemple, desenvolupar la fiscalitat prevista a la llei d’ordenació agrària per 

impulsar el conreu de terres abandonades. És imprescindible també exigir una 

política de preus justos, evitant així que el pagès i la pagesa s’hagin de veure 

sotmesos al joc de les ajudes. Alhora, s’han d’establir mesures de protecció de les 

produccions autòctones davant de les importacions, que representen gairebé un 70 

per cent dels productes alimentaris que consumim.  

Cal una banca pública que posi a l’abast de la pagesia quan s’incorpora i es 

consolida finançament necessari per les circumstàncies a què ha de fer front. És 

important, com comentava vostè, facilitar les estructures col·laboratives i de petites 

dimensions, com són els obradors artesanals, facilitant al petit productor que elabori 

i transformi el producte a la mateixa explotació, ja sigui en producció càrnia, làctica 
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o vegetal, així com impulsar una normativa sanitària clara i adaptada a la producció 

artesanal que, en cap cas, pot ser la mateixa que per la gran agroindústria.  

Cal una inversió pública en millora i desenvolupament que ajudi aquesta petita i 

mitjana pagesia i al sector cooperatiu com podria ser, per exemple, de ben segur la 

proposta que la CUP de la Seu d’Urgell ha presentat davant de la creació d’un centre 

tecnològic i de desenvolupament de les llets i el formatge a la Seu. Cal promocionar 

un model d’agricultura ecològica de residu zero i de proximitat amb la creació i 

consolidació de xarxes locals de distribució d’aliments i cooperatives de consum 

ecològic local.  

La Generalitat i també els municipis han de disposar..., han de posar, perdó, a 

disposició de la pagesia informació, formació i assessorament i han d’establir 

estratègies d’organització logística i d’implantació necessàries perquè la venda 

directa i de proximitat es puguin desenvolupar adequadament. 

Hem de reduir també la bretxa digital, d'una banda, assegurant la connectivitat al 

conjunt del territori, evitant, per exemple, els problemes que denunciava l'alcaldessa 

de Cava, un petit municipi del Pirineu, on no arriba en condicions aquesta 

connectivitat, i de l'altra, acompanyant o deixant dur a terme tràmits amb el sistema 

actual a persones que per edat o condicions no poden fer-ho digitalment. 

S'ha de fer un control de la fauna salvatge, que aquesta mal gestionada i desbocada 

avui perjudica seriosament l'activitat pagesa a la muntanya. Cal ampliar els controls 

sanitaris d'aquesta fauna, atès que conviuen amb el bestiar domèstic, a l'hora de 

planificar la introducció de fauna salvatge amb els agents del territori. 

I s'ha de facilitar l'accés del bestiar de les explotacions existents al territori a 

muntanyes i pastures de titularitat pública prioritzant el criteri de proximitat, treballant 

activament en la recuperació de prats, pastures i camps, potenciant la transformació 

de les zones arbustives en prats i camps de conreu, recuperant també l'ús públic de 

les terres en desús i garantint l'accés a la terra per a l'activitat agroecològica local en 

detriment de l'agroindústria. 

I per últim –i per últim–, i no menys important, cal protegir i millorar les condicions 

laborals, sanitàries i socials a les quals estan sotmeses les persones temporeres. 

Són urgents allotjaments per dignificar la seva vida; cal garantir l'accés universal a 
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la sanitat i atenció mèdica als campaments i concentracions de treballadors i 

treballadores; cal un canvi en les formes contractuals i cal assegurar el compliment 

del conveni agrari. Hem de situar la pagesia i la ramaderia com a pilar indispensable 

del teixit productiu català, com un sector estratègic que ens permeti construir 

sobirania alimentària i avançar cap a aquesta república catalana que volem, i ja fem 

tard. 

La presidenta de la CARPA 

Moltes gràcies, diputat Pau Juvillà. Ara és el torn del Grup Parlamentari d'En Comú 

Podem, el senyor Lucas Silvano Ferro. Tindrà, si li va bé, catorze minuts. I ara deixi’m 

un segon, que haig de posar... Perfecte. Endavant. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, consellera. Jo crec que la primera reflexió 

que hem de fer, a vista de les últimes notícies, per exemple, ahir, la de les 

temperatures extremes a Canadà, més de cinquanta graus, o pràcticament 

cinquanta graus, és que el canvi climàtic ja no és un problema futur; el canvi climàtic 

és ja un procés en marxa. 

A Catalunya, el 2020, l'Observatori Fabra va registrar vint-i-quatre rècords 

meteorològics mai vistos en els més de cent anys d'història de l'observatori. Va 

registrar l'any 2020 –i si no hagués sigut un any marcat per la pandèmia segurament 

hagués sigut la notícia de l'any– que va ser l'any més càlid pràcticament de la història 

de l'observatori; que el mes de febrer va ser el mes de febrer més càlid de la història 

de l'observatori, gairebé tretze graus de mitjana al febrer, i el mes de maig i el mes 

de novembre van ser també els més càlids de l'observatori. I aquestes nits, que tots 

i totes passem tanta calor a casa, especialment els que som de les àrees 

metropolitanes, l'any passat vam tenir cinquanta-tres nits tropicals, nits on la mínima 

està per sobre dels vint-i-cinc graus. Només cinc vegades s'han tingut més de 

cinquanta nits tropicals un mateix any: l'any 2003, que hi va haver una onada de 

calor molt recordada, i els últims darrers quatre anys, el 2020, el 2019, el 2018 i el 

2017, i això és perquè ja hi ha un procés d'escalfament en marxa. 

El mes de febrer, la temperatura marina que registra l'observatori era pròpia de la 

temperatura del mes d'abril. I l'escenari cap a on anem, segons apunten els informes 
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del Meteocat, és un estiu de quatre mesos sotmès a sequeres recurrents i a episodis 

climàtics extrems més recurrents. Perquè a la mateixa Catalunya, que el 2020 patia 

rècords de calor mai vistos, a inicis de 2021 marcàvem menys trenta-quatre graus a 

l'Observatori del Clot del Tuc de la Llança, i vivíem episodis com el Filomena o com 

el Glòria, que són episodis que es poden donar, i que tenim registres històrics de 

temporals similars, però que es donen amb més freqüència de l'habitual. 

I, per tant, és un repte que ja està aquí. I, per tant, la Catalunya sobre la que hem de 

legislar, sobre la que hem de construir alternatives públiques, productives, tant al 

sector primari com al secundari com al sector serveis, és ja aquesta Catalunya.  

Després, un segon element que per nosaltres és crucial i sobre el qual ja es comença 

a construir evidència científica. Fa molt poques setmanes l’IPCC, la màxima autoritat 

internacional contra el canvi climàtic, i l’IPBES, el Panell Internacional d'Estudis 

sobre la Biodiversitat, van publicar un primer informe conjunt en el que deien una 

cosa que ens sembla evident: que la preservació de la biodiversitat és un element 

clau per lluitar i per adaptar-nos al canvi climàtic, i, per tant, que no hi pot haver un 

fals dilema entre els sectors productius del sector primari, secundari o terciari, i 

sobretot entre les polítiques de conservació del canvi climàtic i les de conservació 

de la biodiversitat. Que ens fem trampes al solitari quan donem respostes contra el 

canvi climàtic que atempten contra el patrimoni natural i la biodiversitat en el nostre 

país, perquè són part d'una mateixa estratègia d'adaptació i de mitigació dels efectes 

del canvi climàtic. 

I ho dic perquè les dades de biodiversitat del nostre país són molt preocupants. Del 

2000 al 2020 hem perdut un 25 per cent dels individus de les poblacions de 

vertebrats i d'invertebrats en el nostre país. I les dades de conservació de la 

biodiversitat el que ens indiquen de forma general –tot i que en alguns hàbitats, com 

els hàbitats d'aigües continentals, de llacunes, de rius, etcètera, de forma molt més 

accelerada– és que estem perdent biodiversitat, i que estem perdent biodiversitat de 

forma accelerada, i que Catalunya no és una excepció en l'extinció massiva 

d'espècies i d’hàbitats que estem vivint al planeta, i que aquesta és una peça clau 

per construir polítiques de resposta al canvi climàtic, i més en aquest país, perquè 

Catalunya és el que en ecologia s'anomena un «hotspot de biodiversitat». Tenim 
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molta biodiversitat a casa nostra, tenim paisatges agraris, tenim el delta, tenim el 

Pirineu, tenim el Mediterrani, evidentment, i, per tant, tenim hàbitats específics, però 

també una gran riquesa d'hàbitats i d'espècies al nostre país, fruit d'aquesta pluralitat 

d’hàbitats. I tenim una responsabilitat com a país de preservar 

 

Fitxer 8 

el nostre patrimoni natural, que és també una responsabilitat comunitària. 

I per què vull dir això? Perquè considero que aquesta Conselleria d'Acció Climàtica 

–que ja avanço que a nosaltres ens hagués agradat que fos un departament 

independent– sembla que sempre li toca ser un apèndix d'algun departament. Crec 

que això pot ajudar a resoldre alguns conflictes com els que hem tingut en el 

desplegament de l'Agència de Patrimoni Natural i Biodiversitat, però crec també que 

sempre ens impedeix tenir un departament de referència que sigui capaç de 

desplegar polítiques transversals a la resta de departaments i que, a més, a 

Catalunya, per ser honestos, hem anat al revés de la resta del món, i fa deu anys 

que ens hem dedicat a desvalisar el Departament de Medi Ambient.  

Jo... Algunes anècdotes de la legislatura passada els puc explicar. Vull dir, quan 

preguntàvem qui és el responsable de gestió d'espècies invasores i ens deien que 

hi havia una persona amb un contracte temporal i que truquéssim abans del 31 de 

juliol no fos cas que jo no hi fos, això és un problema. O quan parlem amb el cos 

d’ambientòlegs, no reconeguts pel mateix departament de la Generalitat com a 

treballadors públics en aquest país, que fa vint anys que ocupen places d'interins, 

doncs això és un problema. I crec que tenir un departament ens hagués pogut ajudar 

a reconstruir des del sector públic un espai des del que pensar de forma autònoma 

la transició ecològica en el nostre país. 

Però, bé. Tenim reptes. Sobre l'escalfament global, el principal repte, per nosaltres, 

institucional en aquest país és desplegar d'una vegada la Llei de canvi climàtic, el 

que suposa tenir pressupostos de carboni, que no és només comptabilitzar quant 

carboni emetem; que és comptabilitzar per sectors i de forma detallada les emissions 

de carboni i els objectius per sectors, i les polítiques palanques per sectors, que ens 

han de permetre complir els objectius. I sense aquesta eina de planificació i de 
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gestió, que és bàsica, és difícil desplegar polítiques efectives per reduir els gasos 

d'efecte hivernacle.  

Desplegar també el que suposa la fiscalitat verda en aquest país. I sempre que 

parlem de fiscalitat verda ens venen els mateixos exemples, que és els impostos a 

la circulació de vehicles. Però és que a la Llei de canvi climàtic n'hi ha d'altres, entre 

elles, l'impost a les activitats econòmiques en aquest país que són contaminants. 

Perquè el que no pot ser és que la ciutadania pagui per la seva responsabilitat i per 

la responsabilitat de qui s'enriqueix contaminant en aquest país. I, per tant, si la 

resposta al canvi climàtic ha de ser justa i ha de ser transversal, ha d'incloure els 

actors econòmics i els grans actors econòmics en aquest país. I es contemplen altres 

impostos, com els impostos a creuers, etcètera, que considerem que també s'han 

de desplegar.  

Nosaltres fem campanya i presentarem la Llei de barris verds, també perquè 

entenem que, fins ara –i ara parlaré del decret–, l'atenció sobre la transició 

energètica en aquest país s'ha centrat en el món rural, però considerem que hi ha 

una responsabilitat també de pensar i de gestionar la transició energètica en sòl 

urbà. Perquè si no tindrem una tensió entre el món urbà i el món rural que serà molt 

difícil de gestionar. Les ciutats han de pensar i han de fer esforços també per reduir 

la seva petjada ecològica i per ser sostenibles o tot lo sostenibles que puguin ser les 

ciutats en l'àmbit energètic.  

Tercera qüestió. Tenim un repte també derivat de l'ús lineal de recursos. Seguim 

tenint en aquest país una llei de residus que és una llei de gestió d’escombraries, i 

una llei de residus que fa anys que està estancada. Els índexs de reciclatge en 

aquest país fa deu anys que estan estancats. La normativa de residus ni tan sols 

compleix la jerarquia europea, que és la que a tots i totes ens han ensenyat a 

l'escola, que primer es redueix, després es reutilitza i després es recicla.  

Com deia, el reciclatge està estancat des de fa una dècada al nostre país. Però és 

que la reutilització va marxa enrere. Fa deu anys en aquest país es reutilitzava una 

de cada tres ampolles i avui una de cada sis, perquè molts establiments, 

especialment en el sector de l'oci i la restauració, han apostat directament per 



Comissió d’Acció Climàtica 

Sessió núm. 2 / 1 de juliol de 2021 

 

46 

ampolles de plàstic i, per tant, estem anant enrere. I estem molt verds –i mai millor 

dit– en polítiques de reducció de residus. 

I, per tant, per nosaltres, la Llei de residus, com a mínim, ha d'incloure la 

responsabilitat ampliada del productor, és a dir, que qui produeix un residu o un 

envàs se n'ha de fer càrrec durant tot el cicle de vida; polítiques de reducció, cal 

eliminar ja l'ús de plàstics d'un sol ús, de microplàstics i de nanoplàstics; i la inclusió 

de sistemes com el sistema de dipòsit, devolució i retorn i la inclusió en el model 

econòmic de sistemes d'economia circular. Allò que són residus per a moltes 

empreses són recursos per a altres i cal establir plans de simbiosi industrial que ens 

permetin connectar i tancar el cercle de l'economia en l'ús de recursos.  

I, com que en fem poca referència sempre, cal també una estratègia sobre què fer 

amb l'ACA, amb l'Agència de l'Aigua de Catalunya. I cal fer-ho donant suport també 

a les administracions locals. A nosaltres ens agradaria que aquest Govern obrís una 

oficina per a la gestió de la remunicipalització del servei d'aigua en aquest país, 

perquè estem veient un assetjament judicial als ajuntaments que intenten 

municipalitzar el servei d'aigua. Molts d'ells... Ja no parlo només de Barcelona, que 

hi ha una batalla jurídica des de fa anys i que avui mateix hem tingut notícia del seu 

arxivament, sinó de molts ajuntaments petits i mitjans que els agradaria 

remunicipalitzar el servei d'aigua, però no tenen serveis jurídics suficients per fer 

front a aquesta remunicipalització.  

Impulsem des de la Generalitat espais per concertar amb la resta d'administracions 

i estratègies comunes per recuperar l'aigua com un bé comú. 

I un element que vull posar sobre la taula, perquè ja em queda molt poc temps i no 

ha sortit encara, que és el tema del benestar animal. Des del nostre grup 

parlamentari ens agradaria, com a mínim, pensar-lo des de tres espais: 

El benestar animal en l'àmbit de la producció. A Europa ja s'estan avançant debats 

legislatius que s'hauran d'acabar aplicant a Catalunya sobre el benestar animal en 

l'àmbit de la producció, el que suposa la prohibició de l’engabiament de gallines i 

d'aus durant la seva estabulació; el que suposa eliminar pràctiques com l'alimentació 

forçosa en la producció de foie-gras, o com el que suposa eliminar certs sistemes de 

sacrifici que accentuen el dolor animal.  
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Un segon àmbit és una llei de benestar. Necessitem, a banda d'una llei de benestar 

en l'àmbit de la producció, una llei de benestar en els animals domèstics o de 

companyia. Necessitem construir una xarxa de refugis públics; molt refugis avui són 

part d'iniciatives ciutadanes que d'alguna forma s'han acabat lligant amb l'ajuntament 

de torn que els ajuda i que els assisteix. Necessitem una xarxa pública i necessitem 

també institucionalitzar amb més ambició la lluita contra l'abandonament i el 

maltractament animal.  

I, per últim, el tema estrella, que sempre ha sigut el tema estrella en aquest 

Parlament, cal revisar també les festes populars on es segueix donant festivitats 

arrelades en el maltractament animal. I aquest ha de ser un debat també que abordi 

aquest Parlament.  

Per últim, jo li diria que el principal objectiu d'una conselleria d'Acció Climàtica en 

aquest país és que no li construeixin el país mentre vostè fa cimeres contra el canvi 

climàtic, i vull ser molt específic amb això, perquè, mentre avui comença a caminar 

aquesta conselleria d'Acció Climàtica, hi ha un pla per ampliar l'aeroport del Prat que 

suposaria incrementar tres vegades el compromís per reduir les emissions de tota la 

ciutat de Barcelona. Hi ha l'Eurovegas o el Barcelona World o com en diguem; 

planeja proposta de jocs olímpics d'hivern, promocions immobiliàries i pelotazos 

urbanístics arreu de tots els espais naturals i d'espais agraris en aquest país. 

Jo crec que el primer objectiu de la conselleria d'Acció Climàtica és precisament que 

la sociovergència que ha construït aquest país durant els últims quaranta anys no li 

segueixi construint el país i que construeixi vostè dispositius institucionals per frenar 

l’enèsima bombolla immobiliària i d'obra pública en aquest país. 

Moltes gràcies. 

La presidenta de la CARPA 

Gràcies. Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Ciutadans, la senyora 

Marina Bravo Sobrino, que, si li sembla bé, li donem també els catorze minuts. 

Endavant. 

Marina Bravo Sobrino 
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Muy bien. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, bienvenida de nuevo, 

consejera, ahora con nuevas competencias. Gracias por la intervención. Ha sido 

muy completa. Espero que tengamos muchas, también a lo largo de la legislatura, y 

que podamos profundizar más en algunos temas, que obviamente hoy resultaba 

imposible. Gracias también por el tono y por centrarse además hoy aquí en lo que 

nos compete, que creo que es lo que tocaba. 

Sabe, y creo que se lo hemos demostrado en legislaturas pasadas, que va a poder 

contar con nosotros para sacar adelante las propuestas que vayan en la línea de 

reforzar a un sector primario que necesita toda nuestra atención, y también en 

aquellas que vayan en la línea de mejorar el reconocimiento social del mundo rural. 

Toda la sociedad debe saber que detrás de lo que se come cada día hay todo un 

entramado de empresas y de personas trabajando que lo hacen posible, y además 

que son ellos quienes gestionan –y creo que sí que ha hecho mención a algo similar– 

el 80 por ciento del territorio. 

De la misma forma, igual que vamos a estar a la altura en todo lo referente a las 

competencias que ya llevaba hasta ahora, también lo vamos a estar en lo relativo a 

las nuevas competencias que se adquieran en la consejería, en todo lo relativo a lo 

que supone el cambio climático. Nuestro compromiso liberal, que está fuertemente 

ligado a la necesidad de que cada ciudadano pueda llevar a cabo su proyecto de 

vida en igualdad de oportunidades, es un compromiso que también tenemos muy 

firmemente adquirido con las generaciones futuras. 

Y, por lo tanto, actuaremos en consecuencia. Pero, mire, he escuchado muy 

atentamente su intervención y no acabo de quedarme tranquila del todo. A mí 

cuando alguien, sin que nadie le pregunte, pues, dice ya de entrada que no está en 

contra de las energías renovables, pues, me genera mucha intranquilidad. Igual es 

por lo de excusatio non petita, ¿no?, lo de que no estoy en contra de. Pues no lo sé, 

o sea, a la energía eólica en Cataluña le hace falta un buen empujón, la han dicho 

también algunos de mis compañeros. Cumplir el objetivo con el que está 

comprometido este Govern de que en 2030 el 50 por ciento del consumo de 

electricidad provenga de origen renovable hace que sea necesario –muy necesario– 

acelerar la implantación de infraestructura eólica y fotovoltaica. 
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Las renovables, incluso si se tienen en cuenta no solo estas dos, sino también la 

hidráulica, cubrieron poco más del 15 por ciento de la demanda eléctrica el año 

pasado en Cataluña. El reto que tenemos por delante es realmente enorme, y con 

esta situación, que en lugar de decirnos «vamos a darle un buen empujón a esto», 

lo que nos diga es que «no estoy en contra de las renovables», pues, la verdad es 

que a mí me hace echarme a temblar. Me hubiera preocupado igual si hubiera dicho 

«no estoy en contra de las explotaciones ganaderas», pero yo creo que a usted 

misma, pues, le resulta absolutamente absurdo que pueda hacer una afirmación 

como esta. Pues esa sensación es la que tenía yo cuando ha dicho que no está en 

contra de las energías renovables. De momento no es ninguna acusación, que 

quede claro, es solamente una impresión que, por supuesto, espero simplemente 

equivocarme. Eso lo vamos a ver en breve. 

Cuando la escuchaba también me han venido a la cabeza unas palabras suyas de 

hace tiempo que a mí me hicieron mucha gracia, aunque por un motivo lamentable 

o triste, vamos. Usted dijo algo como que el riego es una estructura de país y que la 

hemos de considerar igual de importante que la línea 9 de metro. O sea, yo 

realmente creo que la línea 9 de metro es muy, muy importante, que el riego también 

es muy, muy importante, pero lamentablemente aquí en Cataluña el canal Segarra-

Garrigues y la línea 9 de metro, que son las dos infraestructuras más grandes que 

se están construyendo por parte de la Generalitat, pues, ambas llevan un retraso 

que es absolutamente injustificable y unos sobrecostes que la verdad es que hacen 

pensar en algo que va más allá de las dificultades técnicas.  

Son las dos infraestructuras más grandes que está llevando a cabo la Generalitat y 

ambas sufren el mismo bloqueo dramático. La línea 9 de metro tendría que haber 

estado construida en cuatro o cinco años y llevamos ya veinte y solo están 

construidas las dos puntas. Yo solo espero que el riego no acabe igual y sobre todo 

que las energías eólicas, pues, tampoco vayan al mismo paso. 

Pero no todo me ha inquietado en la intervención. Como sabe, hay muchísimas ideas 

que compartimos. Y ha dicho una frase también en su intervención que me ha 

gustado especialmente, y que me gustaría remarcar, y sé que seguramente se la 

remarcaré también o se la recordaré a lo largo de la legislatura. Nos ha dicho, nos 
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ha contado, que tenemos que felicitarnos por el cierre del expediente ambiental del 

Segarra-Garrigues, y estoy totalmente de acuerdo, lo comparto, y ha dicho la 

siguiente frase: «Todas las cosas son compatibles si se hacen bien.» A mí esa frase 

me gusta –a mí esa frase me gusta–, y yo lo que le voy a pedir es que la recordemos 

mucho a lo largo de la legislatura: «Todas las cosas son compatibles si se hacen 

bien.» El progreso, la ciencia, la innovación precisamente nos ayudan a conseguirlo 

y en realidad en su discurso he echado de menos que se ponga más el foco en eso, 

en el progreso, en la ciencia y en la innovación, que nos permiten precisamente que 

todas las cosas sean compatibles cuando se hacen bien.  

A veces da más sensación de que en vez de mirar hacia el futuro, en vez de mirar 

hacia adelante o en vez de mirar a los avances, estén deseando volver al pasado. 

Pero bueno, agricultura 

 

Fitxer 02CAC9 

alimentación, bosques, ganadería, pesca, náutica, agentes forestales, desarrollo 

rural..., tendremos tiempo de hablar de muchísimos temas a lo largo de la legislatura 

y de entrar en detalles concretos de cada una de sus áreas. Tiene un reto muy 

importante por delante, y le deseo muchos aciertos, por el bien de todos. 

Sí me gustaría hablar hoy de algo que afecta a todas. Me gustaría hablar, por último, 

de estabilidad. Todo el sector agrícola, ganadero, forestal, agroalimentario, 

pesquero, necesitan como el agua –nunca mejor dicho– seguridad jurídica y 

estabilidad política para poder avanzar, para poder desarrollar sus planes, pues, 

para poder planificar inversiones y, sobre todo, para arriesgarse a llevarlas a cabo y 

poder progresar. Necesitan una seguridad jurídica y una estabilidad que este 

Gobierno no es capaz de ofrecer. Las inversiones así se pierden o se van a otros 

sitios. Y, mientras no entienden eso, por mucho que hagan desde esta y otras 

consejerías, estarán haciendo perder una oportunidad tras otra a esta maravillosa 

tierra. 

Gracias. 

La presidenta de la CARPA 
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Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Mixt. En aquest sentit, intervindria, primer, 

la senyora Lorena Roldán per un període de..., un segon, de set minuts. (Veus de 

fons.) Ah, perdó, no hi és? (Veus de fons.) I no hi ha tampoc el senyor Fernàndez? 

(Veus de fons.) Molt bé. Doncs així anem directes al Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. I donaríem set minuts a la diputada Glòria Freixa. Endavant. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Molt bé. Gràcies, presidenta. Bé, consellera, en primer lloc, l’enhorabona pel seu 

nomenament i fer-li arribar la nostra disposició per seguir treballant al seu costat per 

una Catalunya verda.  

La seva conselleria serà, evidentment, en aquesta legislatura una de les conselleries 

estrella, perquè ens han marcat els objectius des d’Europa. Hem de complir amb 

aquests objectius europeus i tenir resolta la generació de residus controlada i també 

la producció d’energia verda. 

Com bé sap –això ja s’ha anat comentant, però crec que està bé també situar-nos–

, el 23 de febrer d’aquell 2018 es va aprovar un paquet de mesures sobre l’economia 

circular a Europa, i aquest paquet inclou l’aprovació de diferents directives que tenen 

per objectiu la intensificació del reciclatge i la creació de l’economia circular. Les 

noves directives estableixen objectius vinculats amb dates límits per al reciclatge de 

residus i també per a la reducció de l’abocament, amb sancions per a tots aquells 

països que no compleixin. Per tant, tenim feina, consellera. 

Entre d’altres, aquest 2030 hauríem d’assolir el 27 per cent de l’energia final 

renovable, un 50 per cent de l’electricitat renovable i una reducció del 40 per cent de 

les emissions en gasos d’efecte hivernacle. Per complir amb aquest paquet de 

l’anomenat Clean Energy i assolir aquests objectius per al 2030 està més o menys 

calculat que hauríem de passar a gairebé 4.000 megawatts eòlics –ara en tenim 

1.271–, 6.000 megawatts solars –ara en tenim 344–, i això suposaria una inversió 

de l’ordre de 10.000 milions d’euros, més de 1.300 euros per capita. 

Haurem de parlar i posar-nos d’acord sobre com es generarà aquesta energia, 

quines polítiques d’energia volem fer complir per complir amb aquests objectius 

europeus i també necessaris per reconduir la dramàtica situació que viu el nostre 

planeta. I des de Catalunya caldrà que siguem responsables i també solidaris. 
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Ho va exposar el meu company Salva Vergés al Ple de la setmana passada. Som 

davant d’un canvi de paradigma similar a quan els humans vam haver d’alterar el 

paisatge amb l’agricultura per poder obtenir aliments, que també són energia. Ara 

toca assumir de nou certa alteració d’aquest paisatge per seguir existint i també per 

evolucionar. I crec que no fer-ho seria, doncs, acceptar la hipocresia de seguir 

traslladant el problema a altres indrets del món, perquè allà ni ho veiem ni ens 

molesta. 

Crec que l’objectiu el compartim tots els grups d’aquesta cambra. Bé, a vegades 

potser no gairebé tots, però en general crec que sí. I ens sap especialment greu que 

per a determinats grups també d’aquesta cambra s’hagi generat una polèmica en el 

nostre territori que hauria de ser absolutament inexistent, perquè el model energètic 

català el podem canviar. I ho podem fer bé, escoltant la ciutadania i empoderant-la. 

I ara parlem de dades. Ja n’han parlat altres grups, les coneixem tots i sabem que la 

situació actual a Catalunya sobre producció d’energia cal ser capgirada amb total 

urgència. 

L’energia primària que entra al sistema és produïda només en un 5 per cent a casa 

nostra. La resta, el 95 per cent, l’hem d’importar. I quan parlem de l’energia final 

disponible per fer servir ens trobem amb un repte claríssim, ja que tenim només un 

8 per cent d’energia renovable i el 92 per cent d’energia no renovable. El sistema 

d’energia a Catalunya és, per tant, totalment dependent de les importacions i a la 

vegada molt poc eficient pel que fa a la transformació de l’energia primària en 

energia final: poca proporció de renovables en l’energia final i generadora de gasos 

d’efecte hivernacle i residus nuclears. 

Bé, quins instruments tenim a Catalunya? A Catalunya ja s’ha fet el Pacte nacional 

per a la transició energètica de Catalunya, que ja ens marcava el camí, un model 

energètic basat al cent per cent en energies renovables a l’horitzó –esperem i 

desitgem–..., el 2050. Però per això caldrà instal·lar una potència de 50.000 

megawatts renovables, amb una inversió de 50.000 milions, més de 6.500 euros per 

capita. 
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Per tant, crec que aquí, més enllà de que vulguem explicar determinades maneres 

de fer-ho, sols els ciutadans i sols el Govern no ho podran fer. I, per tant, s’haurà de 

comptar amb molts altres agents implicats. 

Bé, la Llei del canvi climàtic també. La Llei del canvi climàtic de l’1 d’agost de 2017, 

que ens marca també les fites per anar ja cap a l’objectiu europeu: reducció 

d’emissions en un 40 per cent el 2030, un 65 per cent el 2040; l’energia final, un 27 

per cent d’origen renovable per al 2030; l’energia elèctrica, un 50 per cent d’origen 

renovable el 2030; els vehicles elèctrics, 30 per cent de vehicles nous el 2025, i el 

tancament de les nuclears –essencial– el 2027. Perquè ara toca repartir en el 

territori. 

I la Llei de transició energètica, que va començar a caminar la passada legislatura i 

que, com vostè bé ha dit, cal reprendre. 

De la seva exposició ens queda molt clar que és molt conscient de la transformació 

que necessita Catalunya en aquesta matèria. I des del Parlament volem caminar al 

seu costat, al costat del Govern. I per això demanaríem que es reprengui la Comissió 

de Seguiment de l’Emergència Climàtica. El Parlament, quan va declarar 

l’emergència climàtica el 24 d’octubre de 2019, ja es va comprometre en la creació 

d’aquesta comissió, i el 27 de novembre de 2020 ja hi va haver la sessió final de la 

comissió, on es van debatre i votar informe i conclusions. La comissió va començar 

a caminar el 22 de juliol de 2020. Ens agradaria avui aquí compartir amb vostès 

algunes de les qüestions que van ser aprovades en aquella comissió, en aquelles 

deliberacions finals, algunes d'elles a proposta de Junts per Catalunya. Una d'elles 

seria que el Govern de la Generalitat de Catalunya s'uneixi al grup de països que 

formen part de l'aliança de l'economia del benestar, que el Govern de la Generalitat 

de Catalunya prengui la iniciativa de convocar una assemblea ciutadana, igual com 

ja s'ha fet a Anglaterra, a França, a Escòcia, formada per persones triades 

aleatòriament representatives de la població, que deliberi escoltant veus expertes en 

tots els àmbits, amb transparència, fent accessibles els debats a tota la població i, 

que, des d'aquí, es facin recomanacions al Govern i que aquestes recomanacions 

siguin escoltades i materialitzades; que s'acceleri també el desplegament de les 

energies renovables, cercant la complicitat de tots els sectors de la societat. 
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I, per acabar, la Llei del canvi climàtic preveu la creació d'una agència catalana 

d'energia; vostè ja ho ha dit: és clau per als objectius nacionals d'aquest país la 

nostra sobirania energètica. Com arribar a aquests objectius? El Govern ha de 

facilitar que tota la societat pugui actuar, des de les persones individuals fins a les 

empreses i els grups inversors, l'Assemblea Ciutadana pel Clima, tal com demanen 

els activistes d'arreu del món, com ja es fa en altres països. Vaig acabant, president. 

Legislant perquè la ciutadania pugui fer una apropiació social de les tecnologies que 

ens permetin disposar d'energia sense necessitat de cremar materials fòssils ni 

vincular ni fusionar matèries nuclears. I, finalment, legislar perquè els projectes de 

renovables estrictament comercials permetin la participació de la ciutadania. I, 

sobretot, ciència, dades i pedagogia. Aquí hi som per caminar al seu costat. Sort i 

encerts, consellera.  

El president de la CAC 

Gràcies, doncs seguidament continuarà el portaveu del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, a la CARPA, l'il·lustríssim senyor Salvador Vergés. 

Salvador Vergés i Tejero 

Molt bé, presidents, consellera i equip; companys, diputades i diputats; moltes 

gràcies. Avui faig una pinzellada estratègica, ja tindrem temps, entenc, al llarg de la 

legislatura, doncs, d'entrar a fons en cada tema.  

Com sabem, aproximadament el 90 per cent de Catalunya està ocupat només pel 

10 per cent de la població. Necessitem revertir aquesta excessiva descompensació. 

Però per què? No perquè sí. Ho necessitem perquè només habitant el territori podem 

cuidar-lo adequadament i obtenir-ne els seus fruits; i això vol dir, doncs, els aliments, 

vol dir les matèries primeres, l'aigua, l'energia, però també els intangibles, també, el 

paisatge, la cultura. Són uns elements que si els explotem sosteniblement ens 

generen riquesa i benestar a tots, els rurals i els urbans.  

La pandèmia ens ha demostrat dues coses: per un costat, la importància de 

l'autoabastament alimentari i, per l'altre, els beneficis de viure més esponjats i en 

entorns naturals. Els dos factors, si els ajuntem amb les noves tecnologies, ens 

haurien de permetre poder lluitar efectivament contra el despoblament rural que 

patim. Però com podem fixar aquesta gent al territori? Doncs al voltant de la força 
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del treball, que això forma part de l'ADN dels catalans i de les catalanes, és un 

element aglutinador i garant de la resta de col·lectius que depenen dels que volen i 

poden treballar; em refereixo, doncs, als joves estudiants, a les persones grans.  

I l'emprenedoria agrària i agroalimentària, que aflora arreu, no cal potenciar-la 

massa, simplement el que cal és que no practiquem, i no dic que ho estiguem fent, 

però l'emprenyadoria, des de l'Administració, que deixem fluir l'emprenedoria; doncs 

aquest és un factor clau. El sector agrari, que estigui tan sols orientat a produir i, per 

tant sotmès, als preus de les llotges, dels mercats, està tocat de mort. Cal que es 

vinculi a la transformació i a la comercialització dels seus productes per resultar 

viable, cal que participi aigües avall de la cadena de valor, ja sigui en projectes 

individuals, en associació, en cooperatives, etcètera. Però és que resulta que, 

afortunadament, al revés també: la indústria transformadora i la distribució comercial 

necessiten vincular-se aigües amunt per respondre a un mercat que, cada cop més, 

el que demana és proximitat, qualitat i traçabilitat. I aquesta simbiosi empresarial, 

que és sovint unió de petit i de gros, genera unes iniciatives que cal ajudar amb molts 

més recursos, com ha dit vostè, consellera, i en el marc sempre de la sostenibilitat 

ambiental; només salvant el planeta salvarem la humanitat.  

Per tant, és imprescindible, primer, que el sector agrari estigui enfocat a mercat, a 

valor afegit; però, òbviament, cal acompanyar mentrestant a tothom assegurant uns 

preus justos. I estic pensant, per exemple, en el sector de la llet. I, dos, cal que ho 

faci amb un volum crític que sigui viable, sense por a ajuntar la qualitat i la quantitat. 

Les petites iniciatives que volen ser petites són una opció molt respectable de vida, 

però malauradament acaben morint per inviables; cal un cert volum. 

Al seu torn, la poca indústria, que és en gran part agroalimentària, que està 

escampada pel territori, i especialment aquella de valor afegit, necessita incorporar 

persones amb talent. I ens trobem que costa molt i molt convèncer d'anar a viure 

fora de les poques grans ciutats aquestes persones, aquests professionals. I aquí, 

escombro cap a casa, un exemple integrador, que els prego que es mirin amb afecte, 

és, doncs, el Campus Garrotxa.  

Aquest teixir aliances sinèrgiques entre el sector primari i el sector secundari i 

terciari, de transformació i comercialització, que, al cap i a la fi, tots són empreses –
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cal pensar en la pagesia com a empresa, perquè, si no, no té futur–, és una eina 

potentíssima per al reequilibri, però ha d'anar acompanyada d'una dotació de 

recursos i una dotació de serveis per part de l'Administració, que, òbviament, a ningú 

se li escapa, doncs, que ve minvada per aquesta motxilla que portem els catalans 

de 20 mil milions d'euros anuals d'espoli fiscal espanyol; però hem de saber 

gestionar les engrunes de l'autonomia. 

En conclusió, aquest que he procurat descriure una mica, doncs, és per a nosaltres 

el futur de la nostra pagesia, i quan dic pagesia incloc també la pesca, que no deixa 

de ser, doncs, la pagesia del mar; i és el futur que cal acompanyar. Per tant, 

demanaríem que ajudem a redefinir aquest orgull rural, que sortim d'aquesta 

lamentació tòpica que ens ha estigmatitzat i que ens valorem per allò que podem 

aportar proactivament, que és immens i que és molt, i sempre en sinergia amb la 

ciutat, ja que un necessita l'altra, aquí no estem enfrontats. Fem pedagogia que el 

territori és dret i deure de tots, dels rurals i dels urbans, i això és per a la nostra 

economia i per a la nostra salut. I a partir d'aquí, podrem exigir autogovernar-nos 

des del territori.  

Sabem que malauradament no hi ha la mateixa distància de Barcelona a Arnes que 

d'Arnes a Barcelona, per posar un exemple. Com sap vostè, consellera, en el nostre 

acord de govern vam definir que redenominaríem la Comissió Interdepartamental de 

Despoblament Rural com a Comissió Interdepartamental de Governança Rural. I 

aquest concepte nosaltres ens importa molt i ens agrada moltíssim. Això vol dir, 

doncs, convertir-ho en un ens, amb l'objectiu de vetllar de forma transversal perquè 
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qualsevol actuació de govern, qualsevol llei sempre puguem vetllar que estigui 

convenientment adequada no a la realitat del territori, sinó a les diferents, perquè 

n'hi ha moltíssimes, a les diferents realitats del territori. 

Jo trepitjo molt de territori –sé que vostès també–, ho procuro fer molt, i li he de dir 

que la gent no parla en absolut malament, doncs, de la gestió que han fet tant vostè 

com el secretari general David Mascort, i, per tant, els felicito per això. És una realitat 
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que vull reconèixer. Però sí que els dic també que tothom insisteix que sobretot cal 

legislar i cal actuar amb cirurgia fina. 

Moltes gràcies. 

El president 

Doncs ara passaríem a la portaveu d'Esquerra Republicana, la senyora Meritxell 

Serret. 

Meritxell Serret i Aleu 

Gràcies, president. Molt bon dia, consellera, secretari general. Molt contenta de 

veure-us i compartir avui aquesta compareixença. La veritat és que crec que toca 

felicitar-la, com deia el company de Junts, la seva trajectòria al capdavant del 

Departament d'Agricultura, no?, l’ex-Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació ha demostrat la seva capacitat de liderar la transformació del mateix 

sector agroalimentari, pesquer i forestal català, d'aquest gran sector primari que és 

motor dinamitzador de l'economia. I ara estic convençuda que assumirà aquesta 

capacitat també de liderar la transformació verda, aquesta estratègia dins l'acció 

climàtica per liderar la transformació verda, com li deia, a nivell de govern i, com 

demanaven també alguns companys i companyes diputats, de manera que sigui 

assumida per tot el Govern, perquè és necessàriament transversal. 

A partir d'aquí, és evident que la profunda crisi ecològica i global que estem vivint 

imposa que s'hagin de donar respostes i que aquestes respostes passen per 

descarbonitzar les nostres vides i reduir els gasos contaminants, i fer-ho assumint i 

assolint unes necessàries sinergies amb la gestió del territori i dels recursos bàsics: 

el sòl fèrtil, no?, la terra, l'aigua, l'aire i la biodiversitat, que és estrictament necessària 

per a la vida. Són imprescindibles per al benestar de la nostra societat i per a la 

sostenibilitat del medi tant continental com marítim, i la seva conservació és clau per 

a la prosperitat present i futura. 

En aquest sentit, la transició energètica hi té un paper molt destacat, ho hem vist 

també amb les intervencions no només seva, sinó també de la resta de diputats i 

diputades. Catalunya està, malauradament, lluny de poder complir els requisits que 

estableix i que va marcar la Unió Europea per al 2030. Esquerra Republicana 
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defensem un model energètic amb energies renovables al cent per cent, de 

quilòmetre zero, amb eficiència energètica, autoconsum, xarxes intel·ligents de 

gestió i distribuïdes en el territori, democratitzat aquest mercat energètic on la 

ciutadania esdevingui també central en la producció, gestió i no només consum 

també, eh?, i també tota aquesta llibertat en els mercats perquè no depenguem dels 

oligopolis. I que, per tant, tinguem també uns preus justos. 

Per tant, a vostè li toca liderar la transformació del model que hem tingut fins ara 

posant la ciutadania i el territori al centre de les decisions. I ja ens ha explicat moltes 

de les seves iniciatives: impulsar..., per part nostra és important, eh?, impulsar les 

comunitats energètiques locals; aquesta aposta també per l'hidrogen verd; 

substituir..., i és important no perdre de vista el calendari per avançar en el 

tancament de les centrals nuclears i substituir la producció d'energia nuclear, tenint 

en compte la reconversió necessària que hi haurà llavors en aquells territoris, i també 

recuperar lo que és la gestió i la titularitat de les centrals hidroelèctriques.  

Necessitem deixar enrere un model basat en combustibles fòssils, molt centralitzat, 

i avançar cap a un nou model que sigui més digital i que es basi en aquests fluxos 

naturals d'energies renovables: sol, aigua i vent. Hi insisteixo, de manera distribuïda 

i al servei de les persones. I en això també caldrà invertir molt en recerca, 

desenvolupament i innovació i en tot allò que ajudi a acompanyar els sectors i la 

societat en aquesta necessària transició. 

Aquí tindrà en aquest grup parlamentari sempre el suport per avançar en aquests 

grans consensos per a aquesta transició energètica, i començant per la modificació 

de l'actual decret i sota aquesta filosofia, que creiem compartida, de que tota la 

societat arreu del país s'ha de fer i sentir seva la transició energètica. I que les 

inversions necessàries, sí, sempre, però que estiguin al servei del territori i de la 

seva gent i no a l'inrevés com, malauradament, ens hem trobat i per això estem patint 

els conflictes que estem patint arreu del territori. 

Aquí animar-la a continuar amb el seu estil, la seva manera de governar, que és 

republicana, que és comptant amb la participació, que és amb aquest model i visió 

de cogestió i, per tant, com ha avançat amb aquesta participació del territori i la 

iniciativa local, protegint sempre els espais de valor agrícola, ramader, forestal i els 
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espais naturals, i prioritzant els espais antropitzats i urbans a l'hora d'instal·lar 

aquestes noves energies. 

Però no només hi ha la transició energètica, tenim també com avançar en noves 

polítiques de l'aigua, perquè estem en un àmbit mediterrani, necessitem avançar en 

lo que és aquesta visió de conservació, però també de recuperació de l'aigua 

depurada, de reutilització i fent molta pedagogia i sensibilització a la ciutadania. I 

aquí també amb molta recerca i innovació perquè el futur de Catalunya això, eh?, 

depèn de l'aigua. 

I aquí no voldria oblidar tampoc la part marítima. Necessitem també preservar tot el 

nostre àmbit marítim. 

Seguint també les polítiques de qualitat ambiental i preservació de l'aire, del sòl – 

important el sòl– i la biodiversitat. Vostè ja hi ha fet esment, i jo no m'hi entretindré, 

però sí que tornar a dir que tenim feina endarrerida: és urgent posar al centre la 

protecció d'aquests recursos bàsics, els ho devem a les generacions futures. I aquí 

també fer esment que és important, com vostè ha esmentat, posar en marxa 

l'Agència de la Natura, perquè som un país de boscos, som un país, com ja s'ha dit, 

amb molta diversitat d'ecosistemes molt rics i que acull una biodiversitat que és clau 

per al futur. 

I aquí també avançar en un model de residu zero. En això també sempre ens tindrà 

al costat, i si cal empenyent, perquè és bàsic, aquest model de residu zero, per a la 

preservació d'aquests recursos bàsics: del sòl, de l'aigua, de l'aire i de la 

biodiversitat. I aquí insistir de nou, eh?, tant a l'àmbit de la terra com del mar. I en 

això també impulsant aquesta economia circular i amb molta molta recerca, 

innovació també en els models de negoci i aquest necessari acompanyament als 

sectors i activitats econòmiques implicades, i tenint molt en compte aquells criteris, 

que també té molt assumits, de participació i d'equitat territorial a l'hora d'impulsar 

aquest nou model de residu zero. 

En definitiva, volem un model ambiental sostenible, integral i integrador. Des 

d'Esquerra Republicana ens felicitem de la capacitat de visió que ens ha traslladat 

avui, li donem confiança, però sàpiga que també estarem des del grup parlamentari 

vetllant i empenyent per poder assolir tots els compromisos i objectius. I en aquest 
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sentit, l’animem a ser també molt clara i tenir tota la contundència quan calgui per 

afavorir aquest treball interdepartamental, aquesta necessària coordinació i 

complementarietat entre tots els departaments del Govern, perquè és un repte 

transversal, ens ho recorda també el CADS, que ara està sota la seva direcció, i 

perquè necessitem aquesta visió global, aquesta també a l'hora de fer la recerca, la 

innovació i la transferència, perquè ens cal assolir els objectius que ens hem marcat 

amb urgència, ens cal acompanyar, hi insisteixo, tota aquesta transformació a totes 

les activitats i impulsar nous models de negoci i noves maneres de viure, al final, i 

per assegurar sempre la sostenibilitat del medi, preservar la biodiversitat i la salut i 

benestar de les persones. En definitiva, també, com s'ha esmentat en alguna altra 

ocasió, una transició verda que ens afavoreixi les sobiranies alimentària i energètica 

sempre a favor de la ciutadania. 

I aquí acabaria. Gràcies, president. 

El president de la CAC 

Gràcies. 

Doncs ara passaríem el torn a la següent portaveu, la Lluïsa Llop. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. 

Gràcies per la compareixença. Un plaer, consellera Jordà, secretari general Mascort. 

Jo voldria afegir-me, ho han dit diferents grups, voldria afegir-me abans de començar 

abordant aquest nou departament que avui ens ocupa, a la felicitació per la feina 

feta des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el seu 

moment. És evident que quan vas pel territori això és el que et transmeten. Però jo 

voldria ampliar aquesta felicitació a l'anterior consellera, la consellera Serret, que va 

començar assentant les bases d'aquesta feina i que va venir després aquest 

desenvolupament. I crec que és d'absoluta justícia fer-ho. 

Per tant, com deia, abordem, ara sí, aquesta vessant del Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, un departament certament ampli, però també 

un departament ambiciós, un departament il·lusionador, un departament que des 

d'Esquerra considerem, com no pot ser d'una altra manera, un gran encert perquè 
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la realitat és evident i la realitat és palmària i al final són les persones agricultores, 

són els ramaders, són aquelles persones que gestionen el món rural qui finalment té 

cura del territori, qui el gestiona, que està en el seu dia a dia conjuminant aquesta 

biodiversitat i el desenvolupament econòmic i social perquè al final és la viabilitat de 

les seves produccions la que ens permet tenir cura del territori. Per tant, comparteixo, 

com no pot ser d'altra manera, consellera, la seva afirmació de que el món 

agroalimentari i l'ambiental no són gens ni mica antagònics com a vegades es vol fer 

creure, sinó que, ans al contrari, estan interrelacionats i formen al final un mateix 

sistema que hem d'abordar i hem de ser capaços d'abordar globalment perquè de 

Terra n'hi ha una, no n'hi han vint-i-cinc i la podem dividir com ens agrada. 

Com deia abans, venim d'una legislatura d’on, des del Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, s'ha fet una feina ingent per donar resposta als 

moltíssims reptes que tenim en els diversos sectors i que jo voldria remarcar, si més 

no, en la part que hem acompanyat més des del Departament, remarcar la feina que 

es va fer en el seu moment amb la Llei d'espais agraris, amb la Llei vitivinícola, amb 

lleis com la del malbaratament alimentari i la de protecció d'oliveres mil·lenàries, amb 

l'Agència de la Natura... Lleis, evidentment, que ara s'han d'aplicar, que s'han de 

desplegar. Per tant, serà una part important d'aquesta tasca, però que realment han 

assentat una part important d'aquesta feina que veníem desenvolupant [#11.15 

d’anys endarrere]. Hem de seguir, sense cap mena de dubte, abordant aquests 

reptes dels diferents àmbits que conformen el sector agrari, ramader, pesquer, 

forestal, etcètera i que m'atreviria a dir que són reptes de país en l'àmbit 

agroalimentari, evidentment, però també en l'àmbit de la cohesió territorial. Són 

absolutament imprescindibles. En aquest sentit, crec que cal destacar la crucial 

importància de l'elaboració ja iniciada i de la implementació de l'Agenda Rural. 

Cal abordar segurament un dels reptes més grans de país: el despoblament en el 

món rural. El món rural i el món urbà, algú ho deia abans, són complementaris, 

tampoc són antagònics, però cal unir aquesta desconnexió que hi ha actualment 

entre ells perquè ens cal que treballin conjuntament des de la igualtat per 

desenvolupar un país equilibrat socialment i territorialment. Cal identificar i afrontar 

els problemes els quals afronta el món rural i abordar-los. És imprescindible millorar 

la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals i la competitivitat del teixit 
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empresarial rural, entre d'altres coses perquè les zones rurals siguin creadores de 

riquesa, d'ocupació estable i de qualitat, perquè només així la població seguirà 

arrelada al territori i es mantindrà un equilibri territorial i es garantirà el benestar i el 

desenvolupament social. Aquest, sense cap mena de dubte, és cabdal la seva 

resolució i és cabdal fer-ho tal com s'està fent, de baix cap a dalt, republicanament, 

perquè ens cal comptar amb tota aquesta gent per poder esdevenir un futur que 

garanteixi la pervivència de tothom, ens cal tota aquesta gent per establir el full de 

ruta que ens permeti aterrar-ho en el territori. 

També ens cal vetllar la cadena de valor de tots els productes. Crec que és una de 

les altres grans fites que ha de tenir el Departament per garantir-ne en tots els 

sectors uns preus justos i dignes que ens permetin que tothom s'hi pugui guanyar la 

vida, des del pagès, des del ramader, des del pescador a tota la cadena de valor fins 

que arriba a nosaltres, els consumidors finals. És imprescindible que tothom s'hi 

pugui guanyar la vida per poder garantir que existeixi aquest sector primari. És 

important, per això, la feina a través del Consell Català de l'Alimentació de posar en 

marxa el Pacte Nacional per a l'Alimentació, imprescindible per fer aquesta tasca 

d'apropar el sector a la ciutadania a través de l'alimentació, de ser-ne un fòrum 

d'anàlisi, un fòrum d'anàlisi i de proposar millores en les polítiques agroalimentàries 

per fer front als reptes socials, als reptes ambientals, als reptes empresarials i 

tecnològics que estem afrontant. Coses que podrien semblar simbòliques, com 

recuperar els aliments de temporada a la nostra dieta, comportarien segurament 

apostar per un sector primari del país, apostar pels pagesos, pels ramadors... Perdó, 

pels pagesos, pels ramaders i pels pescadors, que sense ells no és viable aquesta 

alimentació saludable de qualitat i aquesta alimentació de proximitat que ens és 

absolutament imprescindible. Segurament, si podem fer front a aquests reptes més 

grans que situaven aquesta Agenda Rural en vetllar en aquesta cadena de valor dels 

productes, en vetllar la sobirania alimentària, segurament resolent això, que fàcil és 

dit però evidentment és una feina ingent, resoldríem tots els diferents cognoms que 

ens van apareixent. És a dir, segurament aquí podríem incloure les dificultats dels 

diferents punts, des de la fruita dolça, el sector vitivinícola, 
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Fitxer 02CAC11 

el sector lleter, el sector del conill, etcètera. Al final, tot acaba sent segurament el 

mateix. 

I és un àmbit molt ampli, però se’m va acabant el temps. Per tant, el que sí que no 

vull fer és acabar sense remarcar un punt que també em sembla absolutament vital 

com és la necessitat de continuar la tasca de feminització del sector. Aquesta és una 

tasca absolutament imprescindible per garantir el futur del medi rural, que passa per 

la creació de més oportunitats per a les dones i també per la millora de la seva 

situació laboral, fomentant la seva participació en la presa de decisions, tant 

econòmiques com polítiques i socials, reconeixent-ne el paper destacat que han 

tingut sempre, malgrat que sovint no ha sigut visual, i que ens sembla imprescindible 

per arrelar la pagesia, la ramaderia en el territori, igual que la incorporació del jovent 

en aquest sector, que ha de garantir-ne el futur. 

Gràcies. 

El president de la CAC 

Gràcies. Doncs, si els sembla bé, ara ens pararíem per mitja horeta. Per tant, 

quedaríem a dos quarts de tres aquí i reprendríem la sessió. 

Gràcies. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

 

Fitxer 02CAC12 

El president de la CAC 

Bé, doncs, després d'aquesta mitja horeta llarga per anar a dinar, continuarem amb 

la sessió. En aquest cas, la consellera tindrà trenta minuts per contestar totes les 

intervencions.  

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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Bé, moltes gràcies, president. Intentaré respondre tothom i intentaré també no 

exhaurir els trenta minuts, bàsicament, perquè els diputats i diputades pugueu pair 

aquest dinar exprés d'aquests vint minuts que han tingut de repòs.  

Primer de tot, gràcies pel to també de totes, de totes i cadascuna de les intervencions 

de tots i cadascun dels grups. Sempre hi ha alguna excepció, per això es confirma 

sempre la norma, però, en qualsevol cas, a part dels ambientalistes histèrics, que no 

sé si en aquesta sala n'hi ha molts o pocs..., en qualsevol cas, gràcies per totes les 

aportacions, també entenc que crítiques, potser constructives en algun sector, que 

encara no hem pogut gestionar de veritat, però, en qualsevol cas, tot anotat.  

Si m’ho permeten, abans d'entrar una mica al detall de cada una de les seves 

intervencions, faig una prèvia genèrica perquè hi ha hagut molts temes que han 

estat, doncs, molt compartits. Sobretot, hi ha hagut xifres com molt dispars, eh? I vull 

posar en relleu les xifres oficials perquè així tots sapiguem d'on partim. 

Mirin, avui el 54 per cent de l'energia elèctrica que consumim a Catalunya surt de 

tres centrals nuclears, de tres. Aquest Parlament, i ho recordaran vostès, va establir 

el 2027 com a límit per al tancament de tots els reactors atòmics, però, 

posteriorment, el Govern espanyol, en aquest cas, el que va fer va ser allunyar 

aquest horitzó fins al 2035, eh? 

Aleshores, el ministerio el que planteja és tancar Ascó 1 el 2030, tancar Ascó 2 el 32 

i Vandellòs el 2035. Abans del tancament de les nuclears la producció eòlica s'ha de 

multiplicar per tres –s'ha de multiplicar per tres– i la fotovoltaica ho ha de fer per 17,5 

per arribar al 2050 –per arribar al 2050– amb el cent per cent d’energia renovable al 

nostre país; el 2050, eh? Això vol dir que fan falta 48.000 megawatts, dels quals uns 

36.000 serien de fotovoltaica, i això vol dir que ens calen, ni més ni menys, que 

70.000 hectàrees per a plaques solars.  

Una altra dada important. A casa nostra, a Catalunya, entre regadiu i secà sumem 

855.000 hectàrees, eh? Això vol dir que el 2050, si aspirem a aquest cent per cent, 

estaríem parlant de que necessitaríem un 8 per cent d'aquests espais. Però, això, si 

només parléssim, en tot cas, de zones no urbanitzables, que és evident que amb la 

modificació del decret això també canviarà. Ho dic per posar això de relleu.  
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També entre uns i altres, hem anat parlant, una servidora també, de les comunitats 

energètiques, eh? Jo vull recordar i ho he fet quan he fet esment de la modificació 

del decret 16/2019 que aquest govern, i vull donar-hi molta importància, declararà 

d’interès territorial estratègic –estratègic– totes les plantes participades per 

ajuntaments i veïns. Totes. Un exemple, un equipament fotovoltaic de cinc 

megawatts ocupa una superfície a l’entorn de deu hectàrees, a l’entorn de deu 

hectàrees, i pot generar l’electricitat necessària per a 2500 llars, per a 2500 llars, 

una dada que em sembla molt rellevant.  

Nosaltres volem i tenim com a objectiu que les comunitats energètiques i les 

comunitats d’autoconsum arribin a produir el 30 per cent, el 30 per cent de l’energia 

que consumim. I deixi’m dir també que, si aconseguim aquest objectiu –que, de ben 

segur, no és fàcil però estic convençuda que si empenyen tots a la mateixa direcció 

i el Govern està concernit en arribar a aquest objectiu– vol dir que passem, no diré 

amb escreix, però de la necessitat que tenen les llars, les llars del nostre país. Les 

llars, eh? Indústria i serveis és una altra cosa, perquè evidentment aquí sí que 

necessitarem instal·lacions elèctriques més grosses. Bé, volia posar de manifest 

aquestes dades perquè, de ben segur, també contesto a moltes de les qüestions 

que vostès m’han plantejat al llarg de la compareixença del matí.  

I ara ja entrant una mica més en detall amb cada un de vostès. Contestant al grup 

del PSC, comencem per la senyora Paneque, que és també qui ha començat, estem 

completament d’acord amb què el repte és un repte major, aquest repte de 

transformació del model energètic de generació i de consum a Catalunya, hi estem 

absolutament d’acord. Per això, també avui hem anunciat aquesta modificació del 

decret, que és per avançar. Nosaltres som aquells que, també ho he dit i no sé si 

m’he explicat prou bé, però som aquells que intentem aportar solucions i no més 

problemes on n’hi han, no? Perquè de ben segur si això ho solucionem, avançarem 

sens dubte de manera molt més ràpida. 

Em preguntava també quants molins i parcs voltaics caldrien cada setmana per 

complir els objectius 2030 i 2050 i el preu per habitant, eh? A les reunions de la 

ponència, en aquell moment, a la passada legislatura, es parlava d’uns 70.000 

milions d’euros, però les inversions a fer no són un indicador. L’indicador sens dubte 
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és el canvi climàtic i la necessitat de la transició. Aquest és l’indicador que de veritat 

hem d’abraçar. Nosaltres planifiquem, sense cap menade dubte. Per això també 

avui, repeteixo i no vull fer-me passada, presentem aquesta modificació d’aquest 

decret, sense defugir en absolut cap responsabilitat, cap, eh?, però ho farem. Ho 

hem de fer de la mà del territori i bàsicament perquè el que volem és planificar i la 

planificació es fa sempre de la mà del territori.  

I em sembla, si no m’equivoco, corregeixi’m, perquè han dit moltes dades, parlava 

m’ha semblat de trenta mil euros aproximadament per família que calculava. Bé, no, 

no és així; permeti’m que la corregeixi. L’electricitat, taxes, peatges i càrrecs 

d’electricitat en deu anys parlem de deu mil euros aproximadament per família. 

Bàsicament, deixi’m fer la precisió, no?, el resum és que els consumidors pagaran 

la transició energètica, sigui qui sigui el propietari. Per tant, ens cal sens dubte 

enfocar el model perquè una bona part de la transformació estigui en mans de la 

ciutadania; aquesta és la clau. Aquesta és la clau, perquè al final quan parlem de 

ciutadania parlem d’homes i dones anònims. Però al final és el gruix del país, és a 

qui ens devem i és on hem d’esmerçar les nostres polítiques. I la pagarem perquè 

paguem el rebut, paguem els peatges, els càrrecs i els impostos que calguin, perquè 

les inversions recuperin la inversió a vint, vint-i-cinc anys.  

Pressupostos de carboni, que també me’n parlava. Actualment s’està treballant en 

una primera etapa per a l’adaptació del model desenvolupat en el projecte europeu 

a la realitat catalana. Aquesta eina és evident que ha de contribuir al 

desenvolupament dels pressupostos de carboni previstos per la Llei 16/2017. Seran 

molt importants. Posteriorment caldrà també aprofundir i sens dubte també millorar 

la versió zero d’aquest model. Vam votar-ho en la darrera moció del PSC, ho 

recordaran perfectament, sobre els objectius de transició energètica de la llei del 

canvi climàtic, és a dir, que aquí tenim una font d’oportunitat molt i molt i molt 

important.  

Canvi de matèria i me’n vaig a agricultura. Jo crec que la senyora Ibarra ens ha donat 

alguns titulars que, si em permet, doncs també esmenaré i que alguns d’ells no són 

certs. Segurament si avui el portaveu fos el company Òscar Ordeig li recordaria 

moltes de les contestes que li he fet en altres ocasions, però com que és vostè 
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evidentment li explico sense cap mena de problema, només faltaria, com a primera 

vegada. Tenen raó en el tema dels pressupostos, eh?, és evident. Però tenen raó a 

mitges, eh? Tenen raó a mitges i ara no tenim temps tampoc de desgranar el perquè 

hi va haver uns pressupostos tan grossos en un moment donat. Allà hi havia inclòs 

una partida molt important per temes de regadiu que, a més a més, ni tan sols es va 

executar i estic parlant del 2010. Per tant, és una mica «falsegem una mica els 

números», ja que el paper ho aguanta tot, però els falsegem una mica si hi sumem 

tots aquests diners que, en realitat, no han existit mai, per entendre’ns.  

Però bé, en qualsevol cas, jo el que sí li vull recordar és que els dos últims 

pressupostos que hi ha hagut, que, en aquest cas, uns jo era consellera i en uns 

altres ho era la consellera Serret, aquest departament ha augmentat els 

pressupostos d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un 35 per cent en el 

conjunt. És poc, és insuficient? Mirin, no ho sé, però jo sempre he dit que al final els 

governs s’assemblen molt a la societat que representen i aquí també hi entro el 

Parlament de Catalunya i els diputats i diputades escollits democràticament pel poble 

de Catalunya. En la passada legislatura, en seu parlamentària, una servidora va 

contestar tan sols una pregunta de l’oposició, en aquest cas, era del partit Socialista, 

és a dir, que aquí encara li tiro un cable respecte les preocupacions d’aquest 

Parlament sobre polítiques agràries o del sector primari, és a dir, que plantegem-

nos-ho tots i totes. A la comissió avui a la compareixença d’aquest departament està 

molt bé, perquè avui és un monogràfic, en definitiva; però plantegem-nos-ho tots 

plegats. Per davant passen, per davant passen malauradament, moltes altres coses, 

perquè sinó, de ben segur, tindríem una dotació com mereix el sector primari 

 

Fitxer 13 

com li fa falta al sector primari, però aquest és un problema que el tenim com a 

societat. Malgrat tot, totes les polítiques d'aquest departament estan encaminades 

perquè això, òbviament, també es reverteixi. 

La cooperació amb les altres administracions. Hi és tota –hi és tota. No deixem de 

fer lobbys, en el millor sentit de la paraula, amb altres comunitats autònomes en pro 

del territori que tots abracem i defensem, no? 
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Vostè em deia «no ha assistit...» Bé, escolti’m, jo no vaig assistir en una conferència 

sectorial perquè aquell dia li feien una moció de censura al president Torra, i em va 

semblar, com a membre del Govern, que havia d'estar en aquest Parlament, eh? I 

aquesta és la justificació que el senyor Ordeig coneix perfectament. 

La PAC. Nosaltres ho tenim clar, i ho hem reivindicat. De fet, per primera vegada a 

la història d'aquest país hi ha un pacte entre les organitzacions agràries i la 

Federació de Cooperatives Agràries del país amb el departament que li pertoca, un 

pacte per un model, eh?, per una línia concreta en defensa de la política agrària 

comuna, eh? Que, evidentment, aquest pla estratègic és el que volem territorialitzat 

per millorar i aconseguir els objectius, i no fer-ho des de Madrid, bàsicament perquè 

les realitats de cada un dels territoris són diverses i diferents, i només nosaltres, 

només el sector, el departament i el Govern coneixen quines són les necessitats de 

cada un dels nostres sectors. 

Parlava de recerca i innovació. Jo hi estic totalment d'acord. Aquest país no pot 

retallar en recerca i innovació, però aquesta conselleria..., o, en tot cas, la resposta 

a aquesta pregunta era avui a les nou a la compareixença de la senyora Geis. I jo li 

puc respondre per l'IRTA, i l'IRTA hi estem abocats, hi estem invertint, i l'IRTA està 

fent absolutament innovació en aquest sentit. Per alguna cosa l'IRTA també s'ha 

quedat en aquesta conselleria, eh?, per acompanyar, òbviament, el sector primari. 

També és cert que va patir les retallades, eh?, òbviament, com es van patir, i que no 

hi entrarem. Però, en qualsevol cas, de la mateixa manera que hem aprovat..., que 

vam apujar els pressupostos un 35 per cent en aquestes dues legislatures, amb la 

consellera Serret i una servidora, amb l'IRTA ha passat el mateix, en aquest cas amb 

un 25 per cent més de pressupost. És a dir, que revertir les retallades jo crec que 

podem dir amb la boca gran que ho estem fent. Podríem fer-ho més ràpid? Sí, 

segurament. Però estem revertint les retallades amb uns números jo crec que molt 

considerables. 

El plantejament d'agricultura i ramaderia ecològica l'he explicat sobradament, eh? 

També és veritat que d'alguna manera ho ha dit vostè. És a dir, que no hi entraré 

més. 
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La CUP, el company Dani Cornellà, president i portaveu. Diverses coses, eh? Soc 

extremadament conscient, som extremadament conscients –de fet, des d'ahir– del 

document que vostè ha fet esment, aquest document de tres pàgines que ens van 

fer arribar. Però crec que, com vostè mateix ha dit, estem parlant exactament del 

mateix. Jo crec que no hi ha cap, absolutament cap tipus de diferència, eh? 

Ha parlat també de la massificació, eh? La massificació, evidentment, s'evita en la 

mesura que fins ara amb dos papers es feia un projecte –amb dos papers es feia un 

projecte–, amb aquesta consulta prèvia, que ha portat tot aquest enrenou al territori. 

Tots aquests malentesos, potser en pro de l'especulació –no ho sé. Però amb dos 

papers –amb dos papers– es feia un projecte. I, òbviament –i també ho he explicat i 

n’he fet esment–, això, entre moltes altres coses, entre aldarulls i malestar i 

malentesos, provocava també el col·lapse, òbviament, de l'Administració, en tots els 

sentits, eh? Amb la supressió d'aquest tràmit –que torno a deixar clar que aquest 

tràmit queda suspès–, els projectes van directament a informació pública i han de 

dur tota la documentació. 

I en aquests moments, deixi'm dir que projectes de tots els que han entrat, eh?... –

que llavors, si volen, a la part final farem una matisació, però ho dic per guanyar més 

temps, perquè ja me n’he polit la meitat–, estem parlant de que hagin passat la 

consulta prèvia, és un 99,8 per cent. És a dir, que aquest 99,8 per cent dels projectes 

entrats hauran de tornar a la casella de sortida i complir tot allò que estem demanant, 

que no és altre que el consens amb el territori i que l'ajuntament n'estigui assabentat. 

I, evidentment, tot plegat també farà que no es puguin sobreposar projectes sobre 

un mateix territori, la qual cosa, evidentment, genera, com molt bé ha dit vostè 

també, neguit al territori. 

El senyor Juvillà. Doncs miri, és que estem completament d'acord amb el model que 

vostè ha descrit de la ramaderia i de la pagesia d'aquest país. Estem absolutament 

d'acord amb la reforma agrària al servei del bé comú i no al servei especulatiu, 

òbviament; en desplegar reglamentàriament el banc de terres, eh? He explicat que 

ja en aquests moments es trobava en consultes. 

El registre de terres en desús. Aquest embrió de banc de terres ens ha de donar 

moltes més oportunitats i que ningú pugui quedar fora. 
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Cohesió i igualtat al territori. La bretxa digital. Tots ho sabem, eh? Justament per 

això engeguem aquesta agenda rural, eh?, i l’engeguem amb la participació de baix 

a dalt, que és la manera com fem les coses nosaltres. De fet, no hem anat a buscar 

la millor consultoria del país perquè fes un procés de participació; hem anat a buscar 

la gent que viu, que gaudeix i que pateix al territori cada dia, la gent de micropobles... 

Ens està ajudant ARCA, en aquest sentit, i tenim també l'Associació de Municipis de 

Catalunya i tots aquells agents implicats en tot aquest procés doncs de participació, 

eh? I al final el que no es tracta és d'anar tenint documents en diferents armaris de 

les diferents dependències de la Generalitat on ens expliquen les deficiències del 

territori, que les sabem. Vostès, com a diputats del territori, saben perfectament, i 

me les podrien detallar, quines són les necessitats de cada un dels pobles, 

micropobles o comarques que vostès representen. Això ja ho sabem; ara hem de 

passar a l'acció d'una vegada per totes, i per això tirem endavant aquesta agenda. 

És que compartim exactament tot el que ha dit; aquest és el model, eh? També és 

veritat que la realitat és la que és, eh? És a dir, nosaltres treballem per aquest model 

d'explotació familiar, òbviament, però la realitat també sap vostè que en el país és la 

que és, eh? I, per tant, també hem de donar cabuda a l'agroindústria, evidentment, 

sempre amb tots els respectes que requereix, etcètera. En això hi estem concernits 

i en això estem treballant. 

El tema de la fauna salvatge, que també me n’ha parlat. Vull fer un esment. Aquí hi 

estem dedicant molts i molts i molts esforços i també molts i molts i molts recursos 

eh? Però, en qualsevol cas, tindrem temps també d'anar-ne parlant. 

El senyor Ferro, dels comuns. Ens ha fet vostè un relat fantàstic, que va molt bé que 

recordem amb dades, eh?, perquè la situació no és greu, eh?, és més que greu, eh? 

I el canvi climàtic és ja actualment un problema present. Fa molt temps que se'n 

parla, però en qualsevol cas sembla que no érem prou conscients i ara el tenim, 

evidentment, a sobre i l'hem d'entomar de manera urgent, eh? Per això també totes 

les polítiques van encaminades no només a la mitigació, també a l'adaptació al canvi 

climàtic, que em sembla també important fer aquest apunt. 

Que la conselleria hauria d'haver estat única, la part més mediambiental, miri, no ho 

sé, eh? Deixi’m dir també que a la resta de països europeus ho estan fent al revés 
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ja; potser en això haurem innovat també. A mi em sembla que és una oportunitat... 

No, no ho sé. A mi em sembla que és una oportunitat ingent, i ho he explicat a totes 

les entitats ecologistes amb què m'he anat reunint aquests dies, que ells també 

veien, doncs, aquesta opció, aquesta oportunitat inclús de dependre de Presidència 

directament o de tenir... Perquè és evident que les polítiques són transversals, 

absolutament, eh? 

Però bé, en qualsevol cas, nosaltres crec que podrem revertir aquesta visió i de ben 

segur que vostè en altres ocasions em podrà dir: «Mira, consellera, sembla que 

tenies prou raó.» Això esperem i en això treballem. 

Ho ha dit molt bé, ha parlat de reduir, reutilitzar, reciclar. Aquest és l'ordre. I això, 

doncs, realment portem uns anys que no hem estat capaços de fer-ho i no hem estat 

capaços de tirar-ho endavant, eh? És a dir, que, escoltin, en tot cas, amb les dues 

lleis que en aquest sentit hem estat ja parlant aquí, que també ho vaig fer en seu 

parlamentària, intentarem sens dubte revertir totes aquestes necessitats que portem 

tant temps arrossegant. 

El tema de l'aeroport, eh?, només me n'ha parlat vostè, però segur que és una cosa 

que molts de vostès, doncs, hi pensen. Miri, qualsevol, qualsevol decisió important, 

i aquesta evidentment ho és –totes les decisions són importants, però n'hi ha que 

potser per la urgència, pel moment són més rellevants–, mereix el màxim rigor. De 

fet, mereix tot el rigor, i avui dic sense por a equivocar-me que en cap cas un 

escadusser PowerPoint a nosaltres o per a nosaltres o per a aquest departament 

representa absolutament res. 

I també els explico, i crec que tampoc m'equivoco, eh?, sense semblar petulant, el 

nostre marc és Europa, el nostre marc, el nostre horitzó en aquest tema també és 

Europa. Amb això què vull dir? Doncs que jo ja he convidat el comissari europeu de 

Medi Ambient a venir a visitar la Ricarda, a conèixer el parc agrari i la realitat i el que 

representa. Ara falta que el convencem que vingui i que tinguem l'oportunitat de 

poder-l’hi ensenyar in situ, i si cal, una servidora també s'hi desplaçarà, eh? Jo crec 

que això és una declaració d'intencions i aquí ho deixo. 

D’acord. Seguim. La senyora Bravo no hi és. Em sap greu perquè el senyor 

Francisco Domínguez hi seria; el senyor Francisco Domínguez, el passat diputat que 
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portava les competències d'agricultura, el qual era una de les persones bel·ligerants 

que fiscalitzava moltíssim, que és la feina que tenen vostès, els diputats i diputades, 

però, en qualsevol cas, érem capaços –i era de Ciutadans–, érem capaços de 

consensuar grans eixos en les polítiques del departament, eh? I n’hi volia també fer 

esment a la senyora Marina Bravo. En qualsevol cas, no sé si val la pena que la 

contesti, perquè em queden vuit minuts i no hi és. 

Deixar clar que en cap cas una servidora ha dit, i si ho he dit, que algú aixequi el dit 

i em digui que ho he fet, perquè em sembla que no ha estat així, que estava d'acord 

amb les renovables; només faltaria, és que ningú en aquest país pot estar en contra 

–no sé Vox, eh?– de les renovables, només faltaria. Hem de fer la transició, estem 

per les energies netes. En cap cas ho he dit. El que he dit és que això ho hem de 

compartir amb el territori, amb els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Però sense 

treure cap marxa, amb sisena, avançant, però avançant d'una altra manera, perquè 

sens dubte avançarem molt més ràpid. 

Soc ja..., ja som a Junts? Ja som a Junts. Molt bé. A la senyora Freixa en aquest 

cas. Vostè deia: «Tenim feina.» En tenim tanta, tanta feina! Deixi-m’ho dir així, la 

que tenim per fer i la que no hem fet, o inclús la que hem fet malament, o alguns han 

fet malament. Però la farem tota, eh?, i, a més la farem tota bé i tota alhora. No sé 

si això són objectius molt grossos, però, en qualsevol cas, per això estem aquí, per 

servir la ciutadania i per deixar-nos la pell, en el millor dels sentits, per aconseguir 

tot això i tota aquesta feinada que tenim. De fet, tenim moltes ganes de fer-la. 

I vostè em parlava de la Comissió d'Estudi de Canvi Climàtic, encantats, però ha de 

ser el Parlament, eh? Doncs que el Parlament ho faci i nosaltres aquí estarem, com 

no pot ser d'altra manera. 

I, clar, ho he dit de manera molt ràpida i potser no dallò, però vostè parlava de 

l'assemblea ciutadana. Ja ens hi hem reunit, eh?, ens hi hem reunit, i de fet, ens 

hem compromès a treballar-hi ja, que, de fet, ja hem fet un grup de treball. I ens hem 

compromès abans d'acabar l'any ja a convocar-la i també analitzar; com deia vostè, 

aquí també hem de buscar-hi molt rigor, perquè això no és fàcil, tota la gent que 

participarà en aquesta assemblea requereix molta formació. Jo crec que és una 

oportunitat ingent i penso que aquí inclús podem aprendre molt tots i pot ser de molt 
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interès per a la ciutadania, cosa que també no n'hem parlat, però ens fa falta molta 

pedagogia, eh?, ens fa falta explicar moltes coses a la ciutadania. I a la modificació 

del decret, entre altres coses, també em remeto. Aquesta manca d'informació i fer 

les coses d'una manera diferent sense comptar amb el territori porta a molts 

equívocs, en aquest cas, tot el que ens concerneix amb el canvi climàtic, aquesta 

assemblea estic segura que també ens ajudarà a tirar moltes coses endavant. 

Al senyor Vergés, escolta’m, Salvador, ho compartim tot. Absolutament. Jo sé que 

ets una persona que trepitges també el territori i aquesta és la sensibilitat, aquesta 

és la realitat: ens queden moltes coses a fer en el camp del sector primari en aquest 

país, però n'hem fet moltes, n’hem començat moltes. De fet, n'hem acabat moltes 

altres que ja només hem de començar o hem de seguir aplicant. Jo crec que tenim 

una oportunitat, de veritat, molt ferma perquè el sector continuï bategant, perquè les 

nostres comarques continuïn dinàmiques, continuïn bategant. I per a això fan falta 

moltes coses. Fa falta, entre altres coses, que la societat es cregui –ara que no hi 

ha la senyora Bravo també, però també m'ho ha dit ella–, doncs, que sí, que les 

polítiques de regadius són una estructura d'estat i de país, clar. Les polítiques de 

regadiu són, evidentment, més importants que la línia 9 del metro? No ho sé. Per a 

molta gent d'aquest país segur que sí. En tot cas, no cal competir en aquest sentit; 

és igual d'important que la línia 9 del metro, i ja està, deixem-ho així. Però és una 

política important. Igual que ho són les polítiques marítimes, igual que ho són les 

polítiques ramaderes. Totes aquestes són extremament importants per a la viabilitat 

també de les nostres confraries, del sector pesquer, dels nostres ramaders i sobretot 

en pro d'un tresor tan preuat com són els boscos del nostre país i per tot el que 

representen davant també de l'emergència i del perill del canvi climàtic. 

És a dir, que l’hi agraeixo també, i segur que ens trobem per treballar totes aquestes 

totes aquestes polítiques. 

La senyora 

 

 

 



Comissió d’Acció Climàtica 

Sessió núm. 2 / 1 de juliol de 2021 

 

74 

Fitxer 14 

Serret. Bé, la senyora Serret ha començat felicitant aquesta consellera per moltes 

de les polítiques que ha tirat endavant i aquesta consellera no pot fer altra cosa, i 

convindran amb mi, absolutament més enllà d'ideologies polítiques, que dir-li a la 

consellera Serret, exconsellera Serret que tot plegat és perquè ella va marcar tots 

aquests principis –ja ho ha fet la diputada Llop, però en qualsevol cas em toca fer-

ho a mi– i perquè ho ha fet ella i el seu equip. I aquest equip de pencaires, entre 

d'altres, molts m'acompanyen avui aquí, doncs, han fet que això sigui possible avui. 

I ens queda molta feina encara a fer, però gràcies, Meritxell, també per assentar 

aquestes bases. 

Sé que ens trobarem, sé que fiscalitzareu, ja us conec prou; aquesta és la feina 

també que ha de fer qualsevol grup parlamentari, sigui el mateix que la consellera o 

no, en qualsevol cas. És a dir que cap problema. 

I a la diputada Llop, doncs, també gràcies, Lluïsa, eh? Ens hem trobat molt en el 

desplegament de totes aquestes polítiques. En aquest sentit, m’ha agradat molt que 

fessis –jo ho he fet de manera molt ràpida– un esment a les dones del món rural i 

marítim. No ens hem d'oblidar que també tenim dones pescadores. Molt poques. De 

fet, totes les dones que estan en el món rural, en el món agrari, que estan en el món 

agrari en general, eh?, estan en els llocs més importants, sobretot portant les 

secretaries de les cooperatives, estan portant els números del pescador que cada 

dia s'aixeca molt d'hora per anar a pescar. Però continuem tenint el problema que 

estan invisibilitzades, i el que hem d'aconseguir entre totes i tots..., i ja els ben 

asseguro que hi estem treballant de la mà d'elles, aquest dissabte mateix ja ens 

trobem de manera més informal i més distesa, perquè a vegades això també ajuda, 

no?, a dir les coses amb tots els ets i uts. Bàsicament per això, per aconseguir que 

elles estiguin a la presa de decisions de les polítiques agràries, ramaderes i 

pesqueres d'aquest país –en la presa addició de les polítiques. Perquè si hem 

d'esperar que ocupin els consells rectors de les cooperatives o les presidències de 

les associacions agràries, tardarem massa. I és entre elles i els joves part o la 

garantia del futur d'aquest sector. 



Comissió d’Acció Climàtica 

Sessió núm. 2 / 1 de juliol de 2021 

 

75 

És a dir, que amb dos minuts sobrers, jo ho deixo aquí a l'espera de que facin vostès 

les precisions que considerin. 

El president de la CAC 

Perfecte. Gràcies. Doncs ara passaríem a les intervencions dels portaveus dels 

diferents grups. En aquest cas, com ja va posar la seqüència de la sessió 

informativa, toquen cinc minuts per grup, per tant, dos i mig per cada persona 

portaveu. Però, en tot cas, com que no es pot separar dos i mig, posem cinc i que 

s'organitzin... Si els sembla bé, posarem cinc i s’ho parteixin. (Remor de veus.) 

Gràcies. 

Silvia Paneque Sureda 

Sí; gràcies. Consellera, amb aquests dos minuts i mig dir-li, primer, respecte a 

aquestes dades que donava vostè al principi, precisament, de la seva intervenció 

com a resposta col·lectiva, ahir vàrem coincidir amb la seva directora general 

d'Energia a la presentació del llibre d'en Joan Vila i donava unes dades que crec que 

poden complementar una miqueta les que vostè donava sobre comunitats 

energètiques. És veritat que ha dit «llars», ha especificat «llars». Però hem de tenir 

en compte que en números d’en Joan Vila i projecció a l'any 2050, eòlica i 

fotovoltaica haurien de representar entre un 50 i un 70 per cent. Tots els sostres, 

domèstics, industrials, ramaders, arriben just a un 20 per cent, segons aquests 

càlculs. Per tant, fem una mirada més global, perquè, si no, podria semblar que amb 

algunes comunitats energètiques tirem i no tirarem.  

Discrepo... Vostè deia: «L'indicador no pot ser econòmic, l'indicador ha de ser la 

transició energètica.» No, l'objectiu, l'objectiu comú ha de ser. Però sí que és cert, 

70.000 milions d'euros o 100.000 milions, hi ha d'haver aquesta mobilització de 

recursos econòmics per assolir aquest objectiu. I nosaltres pensem que sense 

col·laboració publicoprivada no serem capaços d'arribar-hi. Els 30.000 surten 

d'aquests 100.000 dividits per les unitats familiars. 

I, finalment, sobre la modificació del decret del qual vostè també feia esment, ens 

preocupa quines compensacions hi haurà a nivell de territori. Vostè parla molt de 

territori, però no ens n’ha donat detall, ens agradaria una miqueta més detall sobre 
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quins mecanismes de coordinació, de negociació, de compensació tindran els ens 

locals a nivell territorial i com es recolliran les modificacions d'aquest decret. 

I ho deixo aquí. 

Rosa Maria Ibarra Ollé 

Estupend. Bé; doncs, consellera, miri, jo no he volgut fer titulars, eh?, en la meva 

intervenció, simplement intentava posar un marc de referència, amb números sobre 

la taula, de quina era la incidència del departament dins del Govern, no? I, per tant, 

li reconec i li agraeixo que hagi fet aquesta reflexió de dir: «Escoltin, hauríem de tenir 

més pes.» I jo l’hi reconec. I, a més a més, també li dic que en això ens hi trobarà, 

és a dir, a posar en valor aquest sector primari a la societat catalana ens hi trobaran. 

I tots plegats ens ho hem de fer mirar i hem d'empènyer cap a aquest costat, no? I 

fins i tot els diputats i diputades d'aquesta sala i d'aquestes comissions, perquè avui 

hem vist alguns grups que ni tan sols han vingut, alguns que pràcticament no han fet 

referència a l'agricultura. I, per tant, jo crec que això entre tots i totes hem de fer una 

mirada i hem de fer una revisió de quin és el valor que donem a un sector tan 

important com és el de l'agricultura, ramaderia i pesca i tot el que porta, no? 

Un segon punt: recerca i innovació. Mirin, no estan fent tot el que s'hauria de fer; no 

estan dotant suficientment l'IRTA. Jo els he parlat dels serveis d'extensió agrària i 

vostè no hi ha fet referència. Per tant, aquest és un tema per nosaltres cabdal si 

volem fer un canvi a futur d'aquest departament, no?, i donar esperances i visió de 

futur a l'agricultura i als joves d'aquest país que es vulguin dedicar a l’agricultura. 

I vostè em deia: «Escolti’m això ho hauria de parlar amb la consellera Geis, no?, a 

la comissió del dematí; no, miri, això se suposa que és un govern que hem de 

treballar de manera transversal i, per tant, tots els departaments, totes les 

conselleries haurien d'anar a l'una, cadascú en el seu àmbit, però buscant aquesta 

col·laboració entre els uns i els altres. 

I un últim punt, que em queda un minut trenta-cinc, i és el tema de la cohesió 

territorial, que m'havia quedat abans per parlar. I és que en cohesió territorial i, per 

tant, en la solució d'aquest despoblament que tenim a Catalunya, com tenen molts 

altres punts d'Espanya, però també a Europa, perquè també s'estan portant a 

Europa accions i polítiques en aquest sentit, cal visió i ambició, i al nostre entendre, 
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no sabem l’hi veure en el departament del que vostè és responsable. De fet, creiem 

que Catalunya és l'única comunitat que no té unes polítiques clares que van 

destinades a això. Mirin el que fan altres comunitats: Castella-la Manxa té una llei 

molt interessant per aconseguir no només la no despoblació, sinó guanyar població 

en aquelles àrees que tenen despoblades; València té un pla, que és el pla AVANT 

20-30; Astúries, Galícia, totes les comunitats estan fent accions contundents i a 

Catalunya la veritat és que no ho acabem de veure. Per tant, si volem que el món 

rural segueixi existint, si volem la competitivitat del sector agrari, si volem que els 

joves i les joves es quedin en aquest entorn més rural, necessitem per un costat una 

acció decidida, necessitem garantir els preus, necessitem qualitat de vida, 

necessitem infraestructures i necessitem serveis. 

Gràcies. 

El president de la CAC 

Gràcies. 

Doncs ara tindria els cinc minuts el portaveu de VOX. 

Antonio Ramón López Gómez 

Bona tarda. Bona tarda. Abans m'ha dit que si no sabia si VOX estava d'acord amb 

les renovables. Jo ja ho he dit abans: renovables sí... pero de manera sostenida y 

siempre contando con la energía nuclear. Hablando de energías, no sé si ayer tuvo 

la ocasión de leer un artículo de El Diario de Gerona sobre los perjudicados por la 

transición energética. Si no lo ha leído, le recomiendo que se lo lea porque se parece 

bastante a lo que decimos nosotros. 

Y para acabar, como le he dicho antes, no ponga tantas marchas que, a veces, 

aparte de reducir, también hay que parar, poner el GPS y mirar hacia dónde vamos.  

Gracias. 

La presidenta de la CARPA 

Gràcies, diputat. 

Ara té el torn de paraula el Grup de la Candidatura d'Unitat Popular – Un Nou Cicle 

per Guanyar. Endavant. 
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Pau Juvillà Ballester 

Senyora consellera, vostè diu que està completament d'acord amb el que diem 

nosaltres. A veure si resultarà que és de la CUP i no ho sabem. (Rialles.) Que no 

sigui allò que diuen «que dicen que son del Barça y no lo son». (Rialles.) Dit això, i 

fora bromes, el que diuen sona bé, però ens falta concreció i ens falta també un punt 

de valentia i també li diem així. Nosaltres tenim la mà estesa en la defensa de la 

petita i mitjana pagesia i el puny tancat contra els oligopolis, contra els fons voltors, 

contra la gran agroindústria que està especulant amb el terra. Per tant, en això ens 

hi trobaran. Això vol dir [#10.00] terres, [#10.01] terres potent, [#10.02] terres valent, 

[#10.04] de terres que recuperi terres per al sector mitjà i petit agrari, preus justos, 

agricultura amb residu zero, agricultura ecològica, comerç de proximitat, també, 

evidentment, com li deia abans, protegir i millorar les condicions laborals, sanitàries 

i socials de les persones temporeres i mà estesa... Avui tenim una mala notícia làctia, 

la distribuïdora que ha deixat en un perill diferents ramaders d’Osona, [#10.30]. 

Nosaltres li vam dir i li hem exposat, estem proposant a nivell de la Seu d'Urgell la 

creació d'un centre tecnològic i desenvolupament de la llet i el formatge a la Seu 

d'Urgell. El Pirineu és l'únic espai a Catalunya que no té cap centre de 

desenvolupament. Mà estesa, trobem-nos en propostes concretes com aquestes per 

fer avançar la pagesia i perquè l'administració ajudi la pagesia a avançar i, li torno a 

dir, i també tindrà, si convé, el nostre suport en contra dels oligopolis i en contra 

d’aquells fons voltor que volen especular amb la terra. 

Per Sant Joan vaig estar sopant amb un amic meu que és pagès al seu poble, a  

Puigverd, i li vaig explicar tot el que explicaríem avui aquí. Li vaig dir: «Des de la 

CUP volem proposar tot això». Ell em va dir: «Em sona molt bé, això, però ja no hi 

som a temps». Em va dir: «Ja no hi som a temps». Per tant, fem tard. Espavilem i 

posem-nos mans a l'obra. 

Dani Cornellà Detrell 

Gràcies, Pau. 

Doncs, per continuar amb el tema, sí que parlaré d'altres temes relacionats amb 

acció climàtica, més enllà de la moratòria i del Decret llei. Ens preocupa i molt que 

aquest matí hàgim estat parlant d'aquesta transició energètica, també en certs 
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moments s'ha parlat de l'emergència climàtica, del canvi climàtic, etcètera, però 

alhora tenim pendents diferents projectes que ens fan patir i molt a la CUP com 

poden ser el Hard Rock, l'ampliació del Circuit de Montmeló, la C-32, l'Aeroport, el 

Port de Barcelona o fins i tot els Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus. És a dir, són 

projectes que són totalment contradictoris al que hem estat parlant. És a dir, no 

podem parlar de lluitar contra l'emergència climàtica, contra el canvi climàtic i alhora 

fomentar tots aquests projectes, que el que fan és carregar-se la biodiversitat, per 

exemple a la Ricarda, o també el fet de l'increment d'emissions de CO2 que 

provocaran totes aquestes infraestructures al nostre entendre innecessàries per al 

país. I quan parlem d'acció climàtica hem de parlar de tot això, també. No podem 

abanderar la lluita per l'energia renovable i passejar-la per tot arreu i alhora aquesta 

conselleria ha de lluitar perquè d'altres no tirin endavant, no puguin tirar endavant 

aquests projectes. Amb l'exemple que ens ha posat i que ens ha agradat molt de 

que aniran... ha convidat a que Europa vingui a visitar la Ricarda. Però és que més 

enllà de la Ricarda, que és un tema evidentment de protecció d'un espai molt concret 

i natural, el tema és el model de desenvolupament econòmic que hi ha darrere tot 

això. Nosaltres no podem entendre un creixement encara més exponencial del 

turisme, continuem caient en l'error de sempre de posar tots els ous a la mateixa 

cistella quan ara som a temps no només de fer una transició energètica i potenciar 

les energies renovables, sinó fer un canvi en general industrial a tot el país amb 

aquestes premisses de sostenibilitat, de canvi, de proximitat. I ara hi som a temps, 

de fer-ho, abans no sigui massa tard com li deien aquests ramaders o agricultors a 

en Pau. I això és una realitat d'aquest país, que si no aturem les coses ja no hi serem 

a temps. I després farem una llei de biodiversitat, que nosaltres la volem, però no 

pot ser que ens carreguem aquests espais que realment generen aquesta poca 

biodiversitat que ja hem anat perdent, i molt, a Catalunya. 

També totalment d'acord amb el desplegament de la Llei de l'Agència de la Natura 

o de la Llei del canvi climàtic, que evidentment són prioritats per a vostès i per a 

nosaltres i ens trobaran per treballar i desplegar-les. També la Llei de transició 

energètica, la Llei de prevenció i gestió de residus, que esperem que sigui més 

valenta, i també que esperem que es posicioni sobre Vacamorta, doncs ja fa molt de 

temps que hi ha una sentència sobre la taula i encara ara no s'hi ha posat solució. 
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Moltes gràcies. 

La presidenta de la CARPA 

Gràcies, diputat. 

Ara és el torn del Grup 

 

Fitxer 02CAC15 

Parlamentari d’En Comú Podem, el senyor Lucas Ferro. Endavant. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, jo continuaré o segueixo on ho han deixat 

els dos companys que m'han precedit.  

Primer amb el cas de Làctia i dels ramaders d'Osona. Creiem que hi ha, bé, el que 

es coneix com un oligopsoni, no? Un oligopoli però no de productors, sinó de 

compradors que estan tensionant a la baixa tota la cadena de producció de valor 

alimentària. Creiem que és evident. És a dir, la situació es trenca, segons l'empresa, 

Mercadona, fonamentalment, perquè consideren que actualitzar el preu de la llet 

després de deu anys en aquest país és un disbarat. 

Per tant, que els ramaders s'han de conformar amb produir per sota del preu de cost. 

Una cosa que fonamentalment hauria de ser il·legal, com ho és vendre per sota del 

preu de cost en un supermercat i que, al final, ens emplaça a tots –i al Congrés hi 

haurà també debat properament– sobre com legislem sobre la cadena de valor 

alimentària. Perquè el que no pot ser és que pel fet que hi hagi un oligopsoni, pel fet 

que hi hagi poques empreses distribuïdores en aquest país, el sector primari sigui 

inviable, perquè tots els beneficis es redueixin a la comercialització i a la distribució. 

Abans li deia que la principal cosa que li demanem és que no deixi que li construeixin 

el país. Ha parlat vostè de l'aeroport. Felicitem aquesta decisió. La veritat és que ens 

ha agradat molt la seva intervenció. Creiem que és la primera vegada que algú del 

Govern fa almenys una declaració d'intencions i, per tant, per nosaltres, és bona 

notícia però creiem que s'ha d'anar més enllà.  
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Vostè ve del Departament d'Agricultura i, en tot aquest procés del desplegament de 

les energies renovables però també en altres qüestions de desenvolupament 

urbanístic, ha tingut sempre molt present la Llei de protecció d'espais agraris i que 

no ens trinxin espai agrari per fer altres usos, perquè això és pa per a avui i fam per 

a demà. Nosaltres li demanaríem que ho ampliés.  

Creiem que aquest país necessita un fons per recuperar sòl públic. És que estem 

veient destrosses urbanístiques de l'alçada d'un campanar. A Gavà s'estan 

construint 4.900 habitatges en sòl forestal i sòl agrícola i la majoria d'ajuntaments, 

en aquest cas, com que ho ha promocionat el mateix Ajuntament, doncs win-win per 

a ells, però, la majoria d'ajuntaments que volen revertir projectes urbanístics es 

troben amb el problema de les indemnitzacions.  

Al meu municipi també. A Molins de Rei hi ha projectes al voltant de tot Collserola: 

Molins de Rei, totes les ciutats que afronten amb Collserola. I són molt difícils de 

revertir, perquè ja s'ha concedit el dret a edificar sobre espais naturals adjacents al 

parc de Collserola.  

Jo crec que hem d'evitar que ens segueixin construint per darrere el país i hem de 

ser capaços de recuperar sòl públic per destinar-lo a usos agrícoles però també a 

usos forestals i de protecció dels espais naturals en aquest país.  

I, per últim, abans no he fet referència al decret, en part, perquè no tenia temps amb 

deu minuts però sí que ens agradaria fer una reflexió. El decret... Hi ha algunes 

qüestions com l'autoconsum, etcètera, que creiem que les regula de forma força 

ambiciosa, però el desplegament de les energies renovables al territori, 

fonamentalment, és un nyap jurídic de l'alçada d'un campanar. Però no és el màxim 

problema, tampoc. És a dir, el problema a Catalunya és que ni tan sols tenim bases 

que regulin la transició energètica al nostre país. No tenim plans territorials de 

l'energia, no tenim llei de transició energètica en el nostre país i, per tant, també ens 

manquen instruments a mig termini. 

Nosaltres, si s'obre un procés de reforma d'aquest decret, ens agradaria participar 

perquè creiem que en aquest país la transició ecològica ha de ser també un espai 

de concertació, i crec que en parlem poc. Hi ha altres àmbits, com l'àmbit laboral, en 

què en parlem més, i en aquest en parlem poc. Però cal obrir espais de concertació 
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amb els sectors productius, amb el món rural i, evidentment, amb les institucions 

municipals i amb el Parlament de Catalunya per concertar estratègies mínimament 

compartides.  

Com a mínim, en aquest decret, nosaltres hi ha dues qüestions que ja diem ara que 

ens preocupen. La clàusula contra la massificació que inclou aquest decret, que 

bàsicament es basa en dir que valorarà l'impacte acumulatiu dels projectes eòlics i 

fotovoltaics sobre el territori, o no s'està aplicant o no entenem res del que està 

passant. Perquè que et puguin projectar cent vint aerogeneradors en un mateix espai 

i que, un per un, tu vagis dient «aquest sí, aquest també, aquest també», quan hi ha 

una clàusula que diu que cal valorar l'impacte acumulatiu, ens sembla que és..., 

perquè aquesta clàusula no és d'aplicació. I amb això ja acabo. 

Per tant, hem de pensar com combatem la massificació en alguns llocs i també 

projectes que estan en frau de llei. Considerem que és evident que hi ha empreses 

que estan fraccionant projectes que comparteixen part de l'estructura, però que els 

presenten com a projectes separats per esquivar la legislació estatal. Jo crec que en 

això la ponència i la reforma del decret també haurien de desplegar una estratègia 

compartida per evitar aquests casos.  

I moltes gràcies. 

La presidenta de la CARPA 

Gràcies, diputat. I ara és el torn del Grup Parlamentari... Si no hi és... No ha arribat 

la diputada de Ciutadans? No. Doncs el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

si us sembla bé, també disposeu de cinc minuts a repartir entre els portaveus. 

Gràcies. 

Salvador Vergés i Tejero 

Gràcies. Hem acordat que els faré jo. Gràcies, consellera. De fet, consellera, heu dit 

que esteu completament d'acord amb la CUP i completament d'acord també amb el 

que hem dit des de Junts per Catalunya. O sigui, que comencem a albirar aquesta 

famosa unitat que sempre hem demanat. Ens n’alegrem.  

Hi ha matisos diferents, entre la CUP i nosaltres. Em refereixo, per exemple, a la 

samarreta que porta el president, Dani Cornellà. Dani, jo aquesta samarreta també 
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me la faig meva, també me la posaria, entre altres coses, perquè he trepitjat molt 

l'Albera i hi he fet excursions, però això no treu que hem de ser molt conscients i 

molt responsables i molt solidaris de que tant de bo puguem salvar no només 

l'Albera, sinó la Vall d'en Bas, el Pirineu, les Gavarres, l'Ardenya, el que faci falta, 

però que només salvant el biòtop global podrem salvar els biòtops locals.  

No podem caure en populismes, eh?, per dir, per exemple, que els teulats seran 

suficients per poder escometre, doncs, l'objectiu de la descarbonització total el 2050, 

perquè no hi ha cap estudi que digui que és així. El que ens cal és diagnosticar amb 

dades, debatre responsablement i executar amb rapidesa, eh? Dades, debat, acció. 

En aquesta legislatura ens toca escometre diversos temes, jo diria, entre cometes, 

«calents». Evidentment, les renovables, però també l'accés al medi, els parcs 

naturals, la preservació dels boscos –penso en els boscos madurs–, la pesca 

d'arrossegament, l'ús de químics, la gestió de residus i purins, la recuperació de la 

fauna salvatge, etcètera. I, com les renovables, cal evitar debatre’ls via populismes, 

i això l’únic que crea és polaritzar les opinions. El que necessitem són dades 

contrastades; necessiten ciència, i a partir d’aquí, llavors sí, debatre. I trepitjant el 

territori, en cada un d’aquests temes, un s’adona, doncs, que les coses no són ni 

blanques ni negres, i que hi ha grisos. I precisament aquests grisos són els que 

permeten teixir grans consensos que ens puguin assegurar la sostenibilitat 

ambiental, que és l’objectiu superior. I això al nostre grup ho tenim molt clar. I que 

això implica polítiques valentes, però alhora sense que ningú es quedi pel camí. 

Consellera, nosaltres estarem amatents i fiscalitzarem –com bé li deia el seu grup, 

també ens ho pot fer extensiu al nostre–, doncs, cadascun dels punts de l’acord que 

vam establir en l’acord de govern, i els esmento molt ràpidament –no tinc més 

temps–: economia circular, malbaratament alimentari, el paper de la dona, el relleu 

generacional, el Pacte nacional de l’alimentació, les noves estratègies d’ordenació i 

governança del sector de l’oli, la bioeconomia en el sector agroforestal, el Pla 

d’espais agraris protegits i productius, l’Estratègia marítima 2030, que vostè n’ha 

parlat, la PAC adaptada als diferents territoris i dirigida a l’agricultor genuí i, com ja 

hem estès abans en la primera intervenció, doncs, la Comissió Interdepartamental 

de Governança Rural. 
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Vull fer una esment als comuns. Ens «apreteu» molt en el tema de medi ambient, 

però em consta –jo no hi era, però els meus companys així m’ho diuen–, doncs, que 

en la legislatura anterior durant els últims tres mesos no hi va haver manera, tot i la 

pressió dels grups, que convoquéssiu la Comissió de Medi Ambient que vosaltres 

presidíeu.  

Tothom es posa en boca, veig, el tema de les granges d’Osona, tothom està molt 

preocupat. Jo en les darreres setmanes he visitat dues granges de llet a Osona. Per 

tant, dono per descomptat que els altres grups també han visitat in situ aquest 

problema, que evidentment hi és, i evidentment hi hem d’estar a sobre.  

I acabo, doncs, amb una reflexió: com alguns sabeu, a casa som una família de 

pagès, som una casa de pagès. Per tant, aquí sí que m’atribueixo que el tema el 

conec en profunditat. Jo us diria que la pagesia, consellera, és una espècie rara, és 

una espècie que no demana en absolut ni especular, ni fer-se rica, sinó que el que 

fa és que és tot passió, és tot vocació, que fa una feina essencial per a la societat, 

com també òbviament fan altres col·lectius, el col·lectiu mèdic, etcètera. Em podria 

estendre, però en qualsevol cas, doncs, la pagesia també. I que l’únic que demana 

–l’únic– és poder-se guanyar la vida. Per tant, doncs, estic convençut que davant 

d’una tasca teòricament tan simple i tant de país sabrem ajudar-los.  

Moltes gràcies. 

El president de la CAC 

Gràcies. Doncs, ara passaria els cinc minuts als portaveus d’Esquerra Republicana.  

Meritxell Serret i Aleu 

Gràcies, president. Molt breument, consellera. Des del grup d’Esquerra Republicana, 

simplement, en aquests últims minuts, dir-li que tenim moltes ganes de contribuir en 

els reptes que ens hem estat plantejant avui aquí, i sobretot d’impulsar també des 

d’aquí i ajudar al màxim en totes les iniciatives legislatives que ha plantejat, i fins i 

tot les que calgui durant aquesta legislatura tirar endavant, i que ara mateix encara 

no estiguin sobre la taula. En aquest sentit, evidentment, amb tot el que hem 

comentat del decret de renovables, però també amb la Llei de transició energètica, 
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la Llei de biodiversitat, la Llei d’avaluació ambiental, la Llei de preservació i gestió de 

residus, la Llei d’embalatges, la Llei del mar o la Llei del benestar animal.  

En aquest sentit, l’animem a que consideri la Comissió d’Acció Climàtica d’aquest 

Parlament com un espai de treball i d’impuls d’aquests consensos, d’aquests 

consensos socials, i que com bé hem dit hem de poder construir a partir del debat 

serè, a partir de les dades contrastades, escoltant els interlocutors, aquí en les 

compareixences, i que entre tots siguem capaços de fer real i viable la transició 

verda, perquè arribi, com diem, a tots els àmbits socials i racons del país, aquesta 

Catalunya sencera que ens hem compromès a tenir en compte i a impulsar.  

Perquè, consellera, també amb poques paraules, l’acció del seu departament és 

essencial per a la vida, en majúscules, al nostre país, començant des de cadascun 

dels ecosistemes fins a les persones mateixes amb el que mengem.  

Per tant, endavant i bona feina. I ara li passo la paraula a la companya. 

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Gràcies. I jo aprofito aquest darrer torn per fer una pinzellada d’un àmbit que m’he 

deixat abans i que també em sembla igual d’important, com tots els altres, però que 

evidentment és difícil abordar-ho en una compareixença tan concentrada, com és tot 

l’àmbit de les polítiques de la gestió forestal, ja que ens sembla, de la mateixa 

manera que dèiem abans, des del grup d’Esquerra, un element essencial aquesta 

gestió de boscos que està patint en primera línia el canvi climàtic, uns boscos que 

és necessari que puguem gestionar, que fugim d’un model o d’una idea que se’ns 

havia fet arribar on els boscos no es podien gestionar, perquè era malmetre la 

biodiversitat. Tot just al contrari, entenem que és imprescindible aquesta gestió 

precisament per poder conservar-ne la biodiversitat, per poder conservar aquesta 

fixació que fan del CO2 i sobretot per fer tota una tasca de prevenció d’incendis a 

l’hivern, que és quan l’hauríem de fer, i no esperar a la ruleta russa que cada estiu, 

quan veus la massa forestal que tens al voltant en el territori, doncs, és evident que 

pateixes i que no tens tots els elements per poder-hi fer front. 

Per tant, s’han fet moltes passes decidides en l’anterior legislatura en aquest sentit; 

es va aprovar juntament amb el sector l’Agenda forestal de Catalunya; també es va 

aprovar el Pla general de política forestal més recentment i, per tant, entenem que 
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és imprescindible impulsar tota aquesta feina, tota aquesta planificació que es va fer 

i tirar-la endavant, perquè creiem que també és un element cabdal per preservar els 

boscos, el sector forestal i el nostre país en general. Sumar-me al que deia la 

companya Serret al final. Trobarà en el Grup Republicà, i estic segura que en tots 

els grups, o en la gran majoria dels grups d’aquesta sala que avui compartim la doble 

comissió, doncs, aquest suport per impulsar aquestes polítiques. És feina dels 

diputats i les diputades poder fer aquest impuls legislatiu, però també aquest control 

del Govern, però entenem que és en un àmbit absolutament cabdal del país, per 

tant, l’absoluta voluntat del grup d’Esquerra Republicana en aquest suport, i estic 

segura compartit per gran majoria dels grups d’aquesta sala. 

Moltes gràcies. 

El president de la CAC 

Bé, doncs, gràcies a totes i a tots. Seguidament, la consellera tindrà un quart d’hora 

per contestar, però si en vol una mica més, com que han faltat grups... (Rialles.) Vull 

dir que com que acabarem abans, ho podem allargar una mica si cal, si no, no. 

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Vinga, som-hi. Gràcies, president. No, intentaré anar ràpid i també 

 

Fitxer 16 

contestar tothom. És obvi que estem a l'absoluta disposició, eh?  

Abans també, parlant de pressupostos, encara no he tingut temps d'explicar-los-hi, 

però, en qualsevol cas, encara estem negociant amb el Departament de Territori, 

bé, més que negociant estem treballant part del pressupost, perquè, evidentment, 

aquestes coses quan un departament s'acaba dividint en dos, en aquest cas, una 

part a Vicepresidència, una part aquí, doncs, entendrà que encara estem... Fa un 

mes que aquest govern camina. Ho dic perquè temps tindrem, també, i serà 

extremadament necessari que ens tornem a trobar per parlar de mil coses. 

Aprofitant la diputada Lluïsa Llop, que parlava de..., o brindava a aquesta conselleria 

els braços i el talent del Grup Republicà, el qual agraeixo, la demanda és per a tots 
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els grups en aquesta sala, eh? Sí, no anava a dir «a uns més que a altres», no, a 

tots. M'explico. Perquè és... I demano..., entenent que tots formem part de diferents 

formacions polítiques, però també tots tenim el deure de servir la ciutadania i el 

planeta, i amb coses ens hem de trobar sí o sí. Nosaltres ho posarem tot. Tot, 

absolutament tot. Si vostès hi posen la meitat, de veritat que trobarem i farem grans 

consensos. Hi han coses que ens podrem discutir, i en podrem parlar més o menys, 

però hi ha uns mínims que hem de ser capaços de fer perquè, al final, qui en sortirà 

perjudicat serà el país. I això no ens ho podem permetre, perquè parlem del planeta 

i parlem de les generacions que venen, no? I algun dia, potser..., jo no tinc fills, però 

potser alguns de vosaltres, que teniu fills, no sé si algú té nets, però segur que tots 

tenim nebots..., ens pot dir: «Què coi vau fer vosaltres? No estàveu al Parlament de 

Catalunya. Què coi vau fer vosaltres? Per la pagesia també, però també per salvar 

el planeta o per deixar-nos un món una mica millor.» És a dir, que hi ha una part de 

responsabilitat que ens afecta a totes nosaltres. De ben segur, i, si no, ens piqueu 

el crostó i hi posarem el millor de les nostres parts amb aquesta cogovernança, amb 

aquesta participació, que no sabem treballar d'altra manera.  

Una contesta també genèrica per aclarir potser alguna de les coses que ha anat 

sortint. Pel que fa a tot el tema de l'energia, eh? En aquest cas, aquest departament, 

i ho he explicat, eh?, vol tenir la norma modificada aquesta tardor. Jo he parlat 

d'abans de Tots Sants. És per això que ara el que farem és iniciar..., parlàvem també 

del territori i parlàvem dels municipis i tal, iniciarem una ronda de contactes que 

inclourà, evidentment, el món local, les entitats ambientalistes i la pagesia per 

contrastar punts de vista i impulsar un acord; i, a més a més, que aquest acord sigui 

al més consensuat possible.  

Aquesta ronda també inclourà les patronals del sector energètic. Aquí parlaven... 

Evidentment, nosaltres parlem amb tothom. Parlava, em sembla, la senyora 

Paneque, de les inversions publicoprivades. Escolteu, que nosaltres aspirem a fer 

una..., i que comencem a treballar perquè això ho farem ja, més enllà de perquè algú 

pot dir «perquè tenen un preacord amb la CUP». Escolta’m, els acords, les coses 

que s’acorden és perquè hi estem d'acord. En aquest sentit, si jo no cregués en una 

energètica pública, possiblement, s'haurien equivocat de consellera. En aquest cas, 

treballarem això, però, òbviament, la realitat és la que és. Això també ho hem de 
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tenir en compte, és a dir, no arribarem als..., no abraçarem aquells màxims als que 

aspirem si ens posem a les puntes; no ho farem, és impossible. Aquí el publicoprivat 

és imprescindible. Abans parlàvem, podem discutir, jo parlava de llars, i torno a 

reivindicar aquest 30 per cent. Però, en qualsevol cas, escolteu, falta un 70. És a dir, 

no fem volar coloms, siguem realistes. El que tenim intentem fer-ho de la millor de 

les maneres.  

Recursos, sí, sí, són necessaris. Evidentment, els diners... A mi m'agradaria que 

fossin menys importants, però ho són, i hi donem la importància que toca.  

La senyora Ibarra em parlava dels serveis d'extensió agrària. Els serveis d’extensió 

agrària han desaparegut fa anys en pro de les oficines comarcals, eh? Les oficines 

comarcals... Pot preguntar-ho, eh?, inclús les pot visitar, inclús podem fer algun dia 

alguna excursió plegats, els diputats d'aquesta comissió, visitar-ne alguna –no totes, 

perquè en tenim moltes, clar, una a cada comarca. Però, en qualsevol cas, intentem, 

i això és molt important, que acompanyin... Perquè, malauradament –

malauradament–, i no sé si ha set vostè o algú parlava de la pèrdua de la pagesia, 

no?, de la quantitat de pagesos que en una dècada han desaparegut. Evidentment. 

Ens coneixen tots. Intentem acompanyar i fer la mateixa feina, si pot ser, més ben 

feta, a més a més de tots els temes burocràtics i administratius, que, evidentment, 

són moltíssims. Ningú n’ha parlat, però aquí també hauríem de fer un replantejament 

fort en tots els sentits, també en la pagesia, d'acompanyar, eh?, a aquests 

empresaris que treballen la terra. Això ho fem. És millorable? Segur. Però hi estem 

treballant, almenys, des de fa quatre anys, i de manera intensiva. 

El tema del despoblament. Bé, jo no sé si ens hem d’emmirallar en altres comunitats 

autònomes, tenim prou feina a casa, és evident, eh?, i segurament les coses es 

poden fer millor. També és veritat que aquí hi ha hagut molta desídia, i jo torno a 

pensar que aquesta desídia és fruit també de la realitat que viu el país, i ja està, 

perquè de discursos en fem molts tots. Però les necessitats que té el territori –i l’hi 

diu una persona que viu en una capital de comarca que té onze mil habitants– són 

les mateixes des de fa dècades, les mateixes empitjorades amb el temps. I aquí han 

anat passant diputats i han anat passant governs. Potser és que no s'ha abordat 

prou bé. Bé, la intenció és abordar-ho més i millor. Per això fem aquesta agenda 
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rural i la treballem claríssimament. Perquè, llavors, fixeu-vos on arribem, és a dir, 

aquí ningú ha qüestionat extremadament –temps tindrem– la modificació del decret 

que avui ens ha ocupat, 16/2019, eh? Que també vagi per davant: una servidora i 

l'equip ens reunirem amb tots els grups parlamentaris, com no pot ser d'altra manera, 

eh? És a dir, si parlem de participació en el territori, com no pot ser d'altra manera, 

ho serà també amb els grups parlamentaris, no? 

Però algú pot dir «se’ns despobla», «no esteu fent res pel despoblament». Però 

perdoneu, si fa quatre dies els volíeu inundar, o algú volia inundar els pobles i els 

micropobles i les zones agràries, de molins superposats uns als altres, no? És a dir, 

no, no, la transició energètica l'hem de fer, i la farem, i la complirem, però la farem 

bé, ordenada i el territori podrà i haurà de decidir. Hem de passar de l’«aquí si» i 

deixar enrere l’«aquí no i no d'aquesta manera». I això passa per posar-nos d'acord 

–per posar-nos d'acord– i per tenir clar que la gent ha de poder viure allà on ha 

decidit viure i que no els hem de fer la vida impossible, al contrari. La transició 

energètica, que l'hem de fer sí o sí, i que la farem, i la farem molt ben feta, té la 

mateixa implicació al ciutadà de Barcelona que al de Sant Jaume de Frontanyà. 

Exactament la mateixa, per no dir que potser algú en té més. Però la mateixa. No hi 

ha d’haver ni guanyadors ni perdedors. I això sí, ho asseguro, el territori, el nostre 

territori, aquest territori que ara tots volem repoblar o volem que no es despobli no 

en serà el perdedor, perquè sinó, ens quedarem sense territori. És evident i tindrem 

exiliats climàtics o exiliats territorials per altres motius i això no ens ho podem 

permetre de cap de les maneres. 

El sector làctic; és un tema complex. Jo vull deixar clar que... i això ho asseguro, que 

no es llençarà ni un litre de llet, ni un. De fet, avui si no m’equivoco i bé ara no em 

podrà corregir, tot i que és aquí però no cal, diria que avui ja hi ha una reunió prevista 

del director general del Departament d’Indústries amb aquestes dues, bé, amb els 

ramaders d’Osona que, en tot cas, la cooperativa, les dues, la Plana de Vic i els 

Vaquers d’Osona. Aquest és un tema... El tema en podríem parlar llargament. No és 

un problema del nostre país. M’atreveixo a dir que tant de bo, perquè llavors voldria 

dir que hem fet alguna cosa molt malament i que deu ser fàcil d’esmenar. És un 

problema d’Europa, és un problema d’hàbits de consum, de primes i de mil coses 

que ara tampoc venen al cas. És un problema greu que arrosseguem, és un 
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problema estructural. Però sàpiguen per la tranquil·litat, i aquí també si convé fem 

un monogràfic, en podem parlar, fa temps que hi treballem. Fa molt temps que hi 

treballem i, de fet, en aquests moments estem treballant diferents projectes 

cooperatius, des del Departament amb tots aquests ramaders. És a dir, que sí 

preocupant, però, repeteixo, no es llençarà ni es perdrà cap litre de llet, això els puc 

assegurar.  

Què més? Ho deia el Salvador Vergés fa una estona, la pagesia el que vol és 

guanyar-se la vida, evidentment. Aquí és on comença la sostenibilitat. La 

sostenibilitat comença perquè el pagès o pagesa, el ramader, la ramadera, el 

pescador, l’aqüicultor, el silvicultor es pugui guanyar dignament la vida, dignament 

la vida. És veritat que és una feina molt vocacional. És veritat que és una feina que 

la gent que la fa ho fa en part, totes les feines haurien de ser vocacionals. 

Malauradament no tots tenim la sort o l’oportunitat de poder-nos dedicar a una feina 

que ens apassiona. Això també és veritat, però això ja forma part d’un altre debat. 

Però aquest sector ho fa amb passió. Sort, perquè potser sinó encara en quedarien 

menys. Però en qualsevol cas la nostra responsabilitat com a societat pel que 

representen, perquè són productors i productores d’aliments sans, segurs i de 

qualitat perquè, a més a més, són gestors del territori, la nostra obligació és 

preservar-ho. I aquí també i soc de les que no li agrada posar... Bé, primer perquè 

no soc ningú, però segona també perquè sembla moltes vegades, inclús des d’una 

vessant política, posem molts deures al ciutadà, no? I a vegades, bé, legislem millor 

i potser el ciutadà tindrà menys deures, tot i que sempre està bé que en tinguem 

com a ciutadans, no?, i tinguem responsabilitat. Però també hi tenim molt a fer i molt 

a dir, no?, deixar d’estigmatitzar, entendre. Aquesta conselleria és una oportunitat 

de cooperació, d’entendre que ells són els primers, els primers, que volen tenir els 

animals en bones condicions i que treballen pel benestar animal. Venim de lluny. Hi 

ha feina a fer. En ello estamos. És a dir, tot això de ben segur que entre totes i tots 

també podem fer-hi molt més. 

Agrair-vos a les diputades d’Esquerra Republicana també, igual que als de Junts 

que formen part i donen suport a aquest govern, doncs també totes les apreciacions. 

A mi, també m’agrada molt la samarreta del Dani, eh?, però deixeu-me dir que 

protegir l’Albera també volia dir, en algun dia, algun dia fa temps, modificar els límits 
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del PEIN i no es va fer; i també volia dir protegir estanys temporals com a clau de la 

diversitat i no es va fer. I segurament que aquí directament no hi ha ningú 

responsable, però segurament indirectament, sí. És a dir, que en petit comitè també 

està bé que les nostres formacions polítiques, que moltes vegades tenen les coses 

difícils perquè tot és complicat i perquè hem de fer molts equilibris, entre totes i tots 

a nivell individual i sobretot per salvar el planeta i la nostra pagesia, siguem capaços 

també de sacsejar en privat també algunes idees i entre totes i tots ajudar-nos a fer 

un país millor.  

I no hi deu haver contrarèplica? (Dani Cornellà Detrell intervé sense fer ús del 

micròfon.) No. Molt bé, doncs, escolteu, a la vostra disposició. Gràcies també per la 

paciència, no sé si... Bé, són tres quarts de quatre. Ha estat, de fet, un plaer també 

acompanyar-vos. Repeteixo, a la disposició i salut.  

Gràcies.  

El president de la CAC 

Moltes gràcies, consellera, i moltes gràcies a tots i totes.  

Bona tarda. 

La sessió s’aixeca a... 

 

 


