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El president
Es reprèn la sessió.
D’acord amb l’article 133.2 del Reglament per la defensa de les resolucions
presentades, en primer lloc i per un temps màxim de deu minuts, té la paraula, en nom
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
l’il·lustre senyor Francesc Pané.
El Sr. Pané Sans
Senyor president, senyores i senyors diputats, en la meva intervenció mirava d’acabar
dient «avui podem segar cadenes» i, efectivament, crec que ho hem aconseguit.
Intueixo que el conjunt del sector, que ha estat expectant durant tot el dia, durant dies
anteriors però avui expectant conjuntament amb nosaltres, intueixo, dic, que està
satisfet per la quantitat d’acord que hi ha en aquest hemicicle i per l’acord que aquest
hemicicle ha aconseguit també amb les diverses parts, amb els diversos segments
del sector agrari de Catalunya.
En efecte, hem de dir que el nostre grup està content, molt, a més a més, primer pel
clima en què s’ha celebrat el debat, no hi ha hagut desqualificacions i crec que tampoc
no hi ha hagut aprofitaments partidistes/electoralistes. Crec que ho hem fet tots amb el
màxim de consciència per arribar a l’arrel dels problemes i per poder treure de les
fulles dels problemes les solucions, els fruits, i cec que el gran fruit és justament
aquest conjunt, que són moltes, aquest conjunt de resolucions que votarem
comunament. Naturalment, hi haurà aspectes del Partit Popular, algun aspecte de
Convergència i Unió, en què els grups que donem suport al Govern no podrem ser
solidaris, com també hi haurà aspectes de les resolucions que presenta el conjunt de
partits que donem suport al Govern que no seran votades a favor per aquests grups
de la dreta, però la immensa majoria sí.
He de dir que Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa ha aportat
una bona colla de propostes de resolució i que, com hauran fet els altres partits que
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donem suport al Govern, han estat plenament acceptades i transaccionades per la
resta de grups i plenament acceptades pel Govern, algunes d’elles força importants,
entenem nosaltres: la Llei del sòl agrari, per exemple, per protegir el sòl productiu o
aquesta possibilitat d’arribar a una llei de gestió pública del sòl, un banc de terres, que
segurament no tothom estarà d’acord a votar, però que tindrà suports majoritaris, o la
promoció de les dones en el món rural o aspectes de capitalització d’iniciatives,
d’empreses i de cooperatives del món agrari; o la formació permanent d’agricultors o
l’impuls, l’assegurança, o a un mode de xarxa de seguretat que pal·liï aquelles crisis
de preus que poden acabar arruïnant, efectivament, les economies familiars agràries.
Crec que aconseguim, amb el conjunt de les esmenes, un enfortiment molt
considerable del teixit cooperatiu català i de la seva representativitat; crec que
aconseguim també d’impulsar des del Govern la creació de nous espais de
concertació entre les parts del sector agroalimentari que enfortim les estructures
agràries i de representació de les organitzacions en la seva concertació amb
l’Administració...
El president
Senyor diputat... Senyors diputats i senyores diputades, no queda temps, però és que
la contaminació acústica, diguem-ne, és elevada en aquests moments. Pot continuar.
El Sr. Pané Sans
Gràcies, senyor president. ... i crec que hem avançat també en la cerca i en la
possibilitat de compromisos globals per a l’agricultura, per a l’agroindústria,
interdepartamentals compromisos de govern.
Suposo que el conjunt del sector agroalimentari s’haurà llegit el paquet de resolucions,
crec que tots els grups, i el sector si ho ha fet, estarem d’acord que és una llarga
bateria però que hem evitat una temptació que hi havia abans que comencéssim a
celebrar aquest debat, i la temptació era que les resolucions fossin només pegats a
determinades dificultats conjunturals o dificultats temporals. Evidentment, hi ha
solucions a dificultats temporals i conjunturals, però crec que tots els grups hem estat
d’acord, amb l’ajuda del propi sector, a dissenyar unes resolucions que formen un
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conjunt de mesures estructurals que, efectivament, apunten a una nova política
agrària, que apunten a una nova cultura de l’agricultura i a noves possibilitats per al
comerç dels aliments intervenint-hi el sector productiu. Orientem política agrària i ho
fem, afortunadament, d’acord amb les organitzacions, d’acord amb el teixit productiu.
Crec que abans del debat s’ha produït molt de diàleg entre el sector agrari, el sector
agroalimentari i els grups parlamentaris, sé que també s’ha produït molt de diàleg
d’aquests sectors agroalimentaris amb el mateix departament, i sé que hem estat tots
sensibles a la necessitat que junts, plegats, anéssim a fer un paquet de resolucions
que, efectivament, dissenyessin una estructura de la política agrària que ens permeti
de sortir del marasme en el qual està situada avui l’agricultura.
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa no pot estar més satisfeta
del resultat d’aquest debat, probablement hauríem hagut de fer-lo molt abans,
probablement hauríem hagut de parlar més intensament abans que no pas es veiés
en l’hemicicle, entre nosaltres, entre els grups parlamentaris, i dels grups
parlamentaris conjuntament amb tot el sector, però crec que hem arribat finalment a
una esplèndida, extraordinària, concertació de polítiques que es reflecteixen just en
aquestes propostes de resolucions.
Vull donar les gràcies, en nom del meu grup, als diversos sindicats agraris, si se’m
permet de dir-ho d’aquesta manera, que és com m’agrada de dir-ho; vull donar les
gràcies igualment a la Federació de cooperatives, vull donar les gràcies a aquelles
organitzacions interprofessionals, a aquelles sectorials que ens han fet arribar
documentació, que ens han demanat reunions, que no han tingut mai un no per a
desprendre temps conversant, debatent amb nosaltres i facilitant-nos, efectivament
molt la feina perquè hem après d’elles enormement i perquè hem pogut collir fruits
seus que avui hem portat en aquest debat i ara concretament en l’arbre de les
propostes de resolució. Crec que ha estat per a Catalunya un dia important i que
l’acabarem culminant amb votacions molt majoritàries, amb votacions molt unànimes
en moltes coses i, per tant, serà un dia extraordinari, no només el 14 d’abril, que ja ho
és per ser el 14 d’abril, sinó que ho serà també per aquest sector agrari al qual el
conjunt social ha de mirar-se, efectivament, amb més intel·ligència i també amb més
efecte.
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Gràcies, senyors i senyors diputats.
El president
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
l’il·lustre senyor Carmel Mòdol.
El Sr. Mòdol i Bresolí
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, convidats que aguanten fins a
aquestes altes hores de la nit ja podríem dir, la finalització d’aquest debat de política
agrària. Avui crec que tots plegats, els diputats al Parlament de Catalunya, la part de
la ciutadania que s’ha vist directament implicada en la gestió, la impulsió d’aquest
debat i que s’haurà de veure implicada, com el mateix Parlament, en el seguiment de
les conclusions que tot seguit aprovarem, creiem que avui se’m de felicitar. Se’m de
felicitar perquè hem fet molt bona feina, senyores i senyors diputats, aquest Parlament
ha fet molt bona feina, ha posat, ha enfocat, los ulls de la ciutadania sobre un
col·lectiu dels nostres conciutadans i conciutadanes, un col·lectiu com és el de
l’agricultura i la ramaderia que moltes vegades immerescudament se’l fa protagonista
de qüestions que des del punt de vista social generen certa incomprensió.
Quan els pagesos i ramaders del nostre país se queixen, quan surten de casa, quan
fan hores extra als caps de setmana, per fer valdre les seves reivindicacions no ho fan
perquè sigui un esport, no ho fan per abandonar la família i deixar-la a casa, ho fan
perquè van a defensar els seus interessos. I avui hem fet molt bona feina aquí, hem
posat llum sobre aquest sector, l’hem enfocat, avui aquest sector ha set actualitat,
evidentment no es pot [#] l’actualitat cada dia d’aquesta manera amb debats d’aquesta
intensitat, però avui hem donat un primer pas molt important, i el donarem a
continuació en l’aprovació d’una sèrie de mesures que permetran que aquest sector, si
aquestes mesures es compleixen no hagi de sortir a la carretera, no hagi de dedicar
hores els caps de setmana a posar en evidència les seves reivindicacions, si no que
podrà dedicar els caps de setmana a gaudir-los merescudament amb la família si la
seva explotació agrària així els ho permet. Això és el que hem fet avui.
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Hem de ser respectuosos amb el que hem fet avui, a mi m’hagués agradat que la
festa, que ja és molt gran, hagués set complerta, m’hagués agradat que hi hagués
hagut una única votació d’un únic text, que hagués set sí o no, però també reconec el
legítim dret de l’oposició, d’una part de l’oposició més que d’una altra, a intentar, en
certa manera, amb les aigües d’un debat de política agrària intentar treure’n algun
rendiment conjuntural, jo m’ho hagués estalviat, perquè estic acostumat que quan
donem la paraula la donem per exercir-la en totes les seves conseqüències i, per tant,
fer determinats «brindis al sol» són això «brindis al sol». Però, de totes maneres, tot
allò que es dirà aquí...

Fitxer 33

perquè el dia d’avui té molta significació, és 14 d’abril, és veritat. Per a un servidor i
per al meu grup parlamentari és un dia de molta significació, però a més es dóna la
feliç coincidència que avui hem fet aquest debat al nostre Parlament.
I deia, com que tot quedarà escrit, tot el que aquí es digui quedarà escrit, i com que tot
això ho anirem seguint, tindrem oportunitat, uns i altres, i la ciutadania en general, de
seguir, si les paraules que avui es diuen aquí ho són per complir l’expedient o són
realment un compromís amb aquest sector. Tots hem valorat el sector agroalimentari,
tots i cadascun dels grups, com un sector estratègic per al país. Les polítiques que
marquen les propostes de resolució que avui aprovarem molt majoritàriament faran
que aquest sector vagi agafant potència, vagi creixent, que doni ocupació, que generi
noves oportunitats; generem l’oportunitat, en primer lloc, de la foto que podríem fer
avui, que és d’una certa, diguem-ne, tristesa, deixadesa..., és a dir, un cert apreci de
deixadesa per part del sector de com se l’ha tractat, que dintre d’uns quants anys, dos
tres, totes aquestes mesures que s’hagin anat encadenant, amb el govern que sigui,
hagin començat a donar resultats perquè tinguem una altra foto, un altre negatiu,
realment diferents. És això el que busquem, i que el sector no s’hagi de plantejar mai
més si per al país és important o no. Ho és i molt; la ciutadania li ha de reconèixer
aquest valor estratègic, però és funció, en primera instància, dels diputats i diputades
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d’aquesta cambra, i dels governs, aquest i els que puguin vindre, que lo que avui
comprometem sigui una realitat.
Per això he fet esment de determinades jugades estratègiques, un pot pensar que
queda molt bé fent un brindis al sol, però com que el temps passa per a tothom, es
veurà realment si els compromisos són o no són una realitat. Des del Grup d’Esquerra
Republicana així ho hem volgut manifestar. Hem treballat, i agraïm molt sincerament
la predisposició en primera part de tot el sector, del sector que ha parlat amb tots els
altres, la proposta inicial d’Unió de Pagesos ha acabat sent una proposta de tot el
sector, i el treball que ha fet el sector ha estat un treball responsable. Aquí no s’han
vingut a buscar maximalismes. Aquí s’ha vingut a buscar la complicitat dels
representants del poble de Catalunya amb tot el sector, i amb el que avui votarem, i
amb el que avui hem dit, aquesta complicitat hi és. Dependrà, com deia, de l’avenir,
que aquesta complicitat es mantingui en el futur, i el sector i la ciutadania en general
podrà passar comptes amb[#]...
Votarem una sèrie de mesures, totes..., jo crec que totes elles són molt importants. A
mi em permetran que faci especial referència..., s’ha buscat un nom que pogués
quedar, el conseller hi ha fet referència aquest matí, és un nom que queda, el
PENSAA, per què? Perquè és una proposta que recull en bona part, perquè,
diguéssem..., aglutina una bona part de les exigències del sector. Aquesta visibilitat,
aquesta transversalitat[#], aquest reconeixement de la feina feta, aquest implementar
mesures de recerca i, per lo tant, provocar la modernització de les explotacions i de tot
el sector perquè el nostre sector sigui cada vegada més competitiu, estigui més al dia,
doni un millor servei al conjunt de la ciutadania. Tot això ve reflectit en la proposta
PENSAA. El PENSAA que, com saben, vol dir Pla Estratègic Nacional de Suport a
l’Agricultura i a l’Alimentació vol jugar amb tots els departaments de la Generalitat de
Catalunya. Hi haurà un temps per fer-lo, i després hi haurà un temps per posar-lo en
actuació.
Nosaltres hem fixat en aquesta proposta de resolució que la durada del PENSAA ha
de ser de vuit anys. Hi d’haver uns objectius pautats, hi ha d’haver unes línies de
finançament concretes, i tot això ha de ser fet amb la participació, com no podia ser
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d’altra manera, del sector. Però també d’auditors externs que ens permetin adoptar
aquelles mesures que siguin les més idònies, que ens permetin destriar el gra de la
palla, que permetin que tot euro que invertim en aquesta qüestió tingui retorn al sector
i a la ciutadania de Catalunya.
El sector s’ha de fer simpàtic a la ciutadania de Catalunya. S’ha de fer agradable a la
ciutadania de Catalunya. Ho reconeixen els ciutadans europeus. En una enquesta feta
a 27.000 ciutadans, tots –tots– manifestaven –una part molt important, per això dic
«tots»–, manifestaven el seu suport al sector dels pagesos i ramaders de la Unió
Europea. A Catalunya, el que hem de fer és fer això a la catalana, amb responsabilitat.
Jo espero, sincerament, que algunes rialles que es veuen mentre parlo siguin rialles
de satisfacció, que no siguin rialles d’aquelles que malauradament el sector pagès ha
hagut de suportar massa vegades. Allò de «bé, ja ho trobarem», no. Ens hem de
posar tots a la feina, i aquest Parlament i el Govern de la Generalitat tenen una
responsabilitat molt important.
Nosaltres, com deia, hem intentat establir, i agraeixo també de passada, però molt
sincerament, el treball, l’esforç que ha fet el Departament d’Agricultura, tots els seus
tècnics, perquè les coses tiressen endavant. Com deia, hem construït la columna
vertebral d’aquesta proposta de resolució. Si s’aplica hi haurà un abans i un després
d’aquest debat de política agrària, i la funció del sector i la dels grups parlamentaris és
aconseguir que això s’apliqui, que dintre de..., a la pròxima legislatura, quan fem un
altre debat de política agrària puguem dir: el de l’any 2010 va servir; l’any 2010 van
començar a canviar les coses.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats; moltes gràcies, senyor president.
El president
Seguidament és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i té la
paraula l’il·lustre senyor Juan Bertomeu.
El Sr. Bertomeu i Bertomeu
Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, representants del
món agrari de Catalunya, la veritat és que la meua intervenció discrepa de les dos
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anteriors, en part. Com vostès veuran, aquest dematí hem començat, o aquesta tarda,
«vaja», per la meua part, em començat la intervenció dient que esperaríem la
possibilitat d’arribar a un consens aquesta nit. S’ha passat un dia de treball, s’ha
exposat la problemàtica del món agrari i ramader a Catalunya, però al final, les
conclusions, independentment que es digui que hi han grups que ho accepten o grups
«de la dreta» que ho accepten menys, la veritat és que el Partit Popular hem presentat
vuitanta-sis esmenes –o propostes de resolució; perdó, vuitanta-sis propostes–, de les
quals, sis se’ns aproven, es donarà l’acceptació, quaranta fan..., que diu que
coincidixen amb les mateixes propostes que presenta el tripartit, per lo tant hem
demanat una transaccional, però no s’accepta la transaccional perquè diu que repetia
lo mateix i no hi havia temps de fer lo document. Però clar, lo Partit Popular no
marxem a gust i convençut de l’aprovació que s’està portant a terme.
«Natros» no podem dir que fem un acord en benefici del territori, quan demà mos
trobarem al carrer, no aquí al Parlament, mos trobarem als pobles, mos trobarem amb
vostès, i realment els compromisos que estem dient o estem fent no s’arribaran a
complir. Quan parlem que hi han quaranta-sis punts que coincidixen i no arribem a
una transaccional, què vol dir? De vegades es redacta un punt i es pren un acord que
es diu: «farem», i l’altre diu «estudiarem». Parlem del mateix, però no és lo mateix
«estudiar» que «fer» o «proposar». Per lo tant avui jo crec que els acords que es
prenen n’hi han molts que no arriba realment a la voluntat que hi ha.
Lo Partit Popular no acceptem o no aportem propostes del Partit Popular de
Catalunya. Les trenta-cinc propostes que mos votaran en contra del Partit Popular, els
les farem arribar a tots i cada un de vostès i veuran que són propostes de vostès, no
nostres; propostes que el mateix sector mos ha demanat. Hem estat parlant estos
dies, vostès mos estan portant les seues inquietuds; estes inquietuds les hem plasmat
al Parlament, i estes inquietuds que estan plasmades aquí al Parlament, estes
propostes no tiren endavant.
Per lo tant, honradament, i tenint-los a vostès aquí davant, que són les interlocutors
que hi ha hagut i els que mos han fet, d’alguna forma, estes propostes, els direm que
ja els farem arribar quines són les propostes reals, que, com deia lo senyor Carmel, tot
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això queda escrit, afortunadament queda escrit; queda escrit què s’aprova, com
s’aprova i què és lo que no s’aprova.
Per lo tant, molt breument, des del Partit Popular, simplement, la intervenció que hem
tingut avui..., estem a favor del sector, estem al costat de vostès, som conscients que
s’aprovi com s’aprovi, tot lo que estem fent avui és improvisat, és més de
precampanya el que hem vist que no realment lo que es volie[#]..., la voluntat del
sector, i tinguen segur que si el Partit Popular a la pròxima legislatura tenim
responsabilitat de govern i estem aquí al Parlament, les propostes que «natros» hem
defensat avui, lo que hem estat parlant, lo que hem dit de les cooperatives, lo que hem
dit de les associacions..., los defensarem, estarem al costat i esta serà la política que
realment lo Partit Popular defensarà, la política, repetixo, dels pagesos, no del Partit
Popular; no hi han dretes ni esquerres, hi ha un sector, molt important per a
Catalunya, necessari recolzar-lo, hem d’incentivar la incorporació de la gent al camp i,
per lo tant, això només va a través de recursos econòmics.
Gràcies per la seua presència, per la seua companyia tot lo dia, i gràcies, senyor
president, senyores i senyors diputats.
El president
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
l’il·lustre senyor Joaquim Paladella.
El Sr. Paladella Curto
Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats i diputades, en principi,
en principi, havíem de presentar-li una correcció tècnica del 6.1, del segon guió, allí
que fica «en el proper» hauria de ficar «a partir de».
Dit això, avui he acabat la meva intervenció, o penúltim paràgraf en este sentit, dient
que volíem acord, que lluitaríem per un acord i que faríem tot lo possible per [#] parlar
amb tots els grups d’aquí del Parlament, per intentar buscar lo màxim acord possible.
Així ho hem fet. La veritat és que hem suat tinta xina, hem tingut corredisses cap aquí
cap allà, però hem intentat buscar i crec que hem aconseguit un màxim acord
possible.
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Em dol, em dolen les paraules del diputat del Partit Popular perquè, en definitiva,
tampoc no són del tot certes, i ell ho és, i jo li demanaria que quan enviï lo text del que
no hem aprovat, que conjuntament enviï el text del que hem aprovat, i veurem com
moltes de les resolucions hi estan incloses. Sap perfectament que hem estat buscant
lo sistema a veure com podíem fer un document de transacció. El que passa que era
molt difícil, perquè és molt difícil fer-ho a cinc bandes, i era molt complicat, però
insistixco que gran part d’estes propostes que ha dit lo senyor Bertomeu, estan
incloses dins del text i per tant són coincidents. O sigui que, realment –realment–, com
si diguéssem, si ha d’enviar algun document, envien los dos i segurament que el que
no trobaran en un document ho trobaran en l’altre, i, per tant, crec, la veritat, crec que
no és just l’esforç que hem fet, la intervenció que vostè ha tingut. Dit com hem dit...,
vull dir, lo que és és lo que és.[#]
Avui el conseller ha explicat que volíem un document important, important, un
document de futur, ambiciós, de futur i ambiciós. Crec que en això hem fet tot el
possible en aconseguir-ho, crec que ho hem aconseguit. Crec que avui les
organitzacions agràries, tots los pagesos i pageses de Catalunya, ramaders i
ramaderes poden marxar contents perquè tenim un full de ruta, un bon full de ruta; un
full de ruta de què hem de fer, com ho hem de fer, de quina manera ho hem de fer per
tal que, amb consens, amb el màxim consens possible, perquè aquí, el que hem
guanyat avui, amb este Ple, ha sigut lo màxim consens possible per intentar retornar,
per un costat, en este paper de sector important, importantíssim i vital

per a

Catalunya, i que penso que en este sentit ho hem aconseguit.
Avui, penso que la política ha fet la seua feina. Penso que el que esperava la gent, als
carrers, als pobles..., avui hi ha hagut molta gent del meu poble, de la meua comarca
que m’ha trucat, molt satisfets perquè avui hem parlat d’agricultura, del que ells
normalment no senten i, per tant, hem estat amb la gent, i per això, quan la política
molta gent la critica, avui jo aquí reivindico que avui hem fet una bona feina. Los
polítics hem fet lo que la gent esperava i mos hem sentit al costat, i això és molt
important. En això, una gran felicitació a tots los grups parlamentaris de la cambra.
També a tota la gent del sector, a agrupacions diferents, a Unió de Pagesos, a SAJA,
a JARC, a la Federació de Cooperatives, a tots los que, no avui, sinó els que durant
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molt de temps han estat treballant per tal que el màxim consens possible fora possible
avui en este Parlament. Per tant, estem cansats, crec que ha sigut un dia molt intens, i
solament mos queda dir: endavant, endavant amb la votació, endavant amb les
propostes i «ojalà» lo futur sigui molt més millor gràcies a la feina que hem fet avui.
Moltes gràcies.
El president
Té la paraula, en nom del Grup parlamentari Mixt, la il·lustre senyora Carmen de
Rivera.

Fitxer 34

La Sra. De Rivera i Pla
Buenas tardes. Para marcar la posición de Ciutadans al respecto de este debate de
política agraria, que, como todos los grupos de la cámara, encontramos acertado,
oportuno y decisivo también, dada la problemática del sector, que entendemos que en
cualquier caso se debía abordar.
Estamos de acuerdo con todos los grupos, y así se ha expuesto esta tarde, en que es
necesario –y esperamos que se consiga con este acuerdo amplio– simplificar el
sistema de tramitación administrativa, es decir, jugar al máximo, incrementar todas las
posibilidades que ofrece internet.
Nos parece importante, y así ha quedado reflejado en los acuerdos asumidos, apoyar
y fomentar todas aquellas iniciativas comerciales de los productores. Efectivamente, y
coincido con los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra en que
estamos en un sector estratégico. Queremos que tire para adelante, queremos que
siga siéndolo.
Creemos importante también…, y estamos satisfechos respecto a los acuerdos
alcanzados. Creemos importante promocionar los productos de calidad y ha quedado
claro también en la intervención de mi compañero de grupo, promocionar los
12
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productos de calidad o certificados de origen catalán. En definitiva, estamos por el
comercio de proximidad, que entendemos que es un beneficio para todos y prestigia el
producto que se hace en la tierra.
De todas maneras nosotros hemos encontrado a faltar…, y tenemos un deseo, que
esperamos ver de alguna manera que se haga realidad, que es encontrar la forma y la
manera, a través de una actuación conjunta quizá de las conselleries de Agricultura,
Medi Ambient i Habitatge…, quizás intentar, aunque sea ambicioso, una reforma de la
Ley del suelo para conseguir que los jóvenes agricultores se establezcan
definitivamente en el campo y puedan tener cerca su vivienda de sus explotaciones
agrícolas. Es una idea que ponemos sobre la mesa y que entendemos que los
jóvenes agricultores…, es deseo de ellos y entendemos quizás se podría lograr
haciendo un esfuerzo con la colaboración de todos los grupos.
Entendemos también que tiene la Administración, tiene el Govern la posibilidad de
poner en marcha al máximo los mecanismos de inspección, control y sanción para
poder garantizar el cumplimiento de la Ley de defensa de la competencia y de la Llei
de comerç. Todo ello, evidentemente, con un sentido y con un objetivo, que es impedir
aquellas prácticas abusivas y desleales que vienen practicando los oligopolios. Hay
que conseguir, señorías, y estoy segura que entre todos lo conseguiremos, hay que
conseguir, digo, un equilibrio de las normas que regulan la competencia y las que
regulan el sector agroalimentario.
También tenemos la idea, y seguiremos proponiéndola y haremos todo lo posible
porque entendemos que es una idea que hay que tener en cuenta y que proviene del
sector, que es la creación de una asociación interprofesional, con una función
principal, que es la de establecer medidas eficaces de prevención y gestión de crisis
de mercado.
Fundamental también, y por último, potenciar la renovación generacional. Queremos,
y creemos que será posible, más apoyos a la emprendeduría por medio de créditos y
formación para los jóvenes que se incorporan.
Estamos satisfechos, por otra parte, y creemos que en este acuerdo se han recogido
solicitudes nuestras que nos parecían necesarias que estuvieran en este acuerdo…,
13
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cuál es son la coordinación, un incremento efectivo y coordinado de los
departamentos de la Generalitat con la Administración del Estado. Así ha sido
recogido. Entendemos que no se puede despreciar una oportunidad; cualquier cauce
por el que pueda provenir una ayuda es bueno y por eso estamos contentos y
esperamos que ello contribuya, pues, a mejorar todo este aspecto.
Por último y para acabar, nosotros, president, pediremos votación separada del último
punto del apartado 7.
Muchas gracias.
El president
Gràcies, senyora diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Convergència i Unió i
té la paraula l’il·lustre senyor Xavier Pallarès.
El Sr. Pallarès i Povill
Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, sector agrari, representants de
les diferents organitzacions, sector cooperatiu, en definitiva tota la gent que ha
participat durant dies i temps esperant este debat agrari, jo, a diferència..., al tancar el
debat, content, content, de tot no hi estic; és evident. I el nostre grup parlamentari
tampoc ho estem, contents del tot. Estem contents de molts aspectes que en faré
referència, però no estem gaire contents perquè entenem des del nostre punt de vista
–i abans se n’ha fet referència– que este debat arriba tard –este debat arriba tard. I,
per tant, és un debat que és condicionat i, per tant, des del Grup de Convergència i
Unió ens hauria agradat que s’hagués produït molt abans en esta cambra.
No obstant, i feta aquesta apreciació, tampoc estem contents per alguns aspectes.
Tots devem recordar grans promeses, grans conclusions d’un fet que va succeir, que
és el Congrés del Món Rural. Se va celebrar un Congrés del Món Rural, se van fer
molts debats, molts hi vam participar de manera activa, se van crear unes conclusions
i avui ni una paraula, avui ha brillat lo silenci, una cosa que a l'Administració li va
costar uns diners, que continua costant uns diners i que no sabem què se n’ha fet,
d’aquesta eina. Per tant, en les properes propostes de resolució i a les comissions que
farem a la Comissió d’Agricultura demanarem i incidirem sobre la necessitat o no del
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Congrés del Món Rural, simplement perquè no se n’ha fet ni una menció –ni una.
Silenci total i absolut.
Dit això, estem contents, també, és evident. Hem treballat de manera clara i
contundent per assolir objectius clars de cara a un sector que tots coincidim que és un
sector estratègic. Per tant, si és un sector estratègic vol dir que tots plegats hem de fer
esforços. Des del Grup de Convergència i Unió –i això ho saben els diferents grups
parlamentaris que esta tarda hem estat negociant– hem fet esforços. I els grups que
donen suport al Govern també han fet esforços. I els altres grups de l’oposició també
han fet esforços. Al final hem fet un esforç conjunt per traure, com no podia ser d’altra
manera –i també hi han fet referència els diputats que m’han precedit en la paraula–...,
de trobar conclusions clares.
Però val la pena remarcar que hem aconseguit temes clars i contundents en temes
que regulen lo tema dels mercats. Això és una denúncia que fem des de fa temps.
Hem de ser contundents, hem de continuar treballant i això s’ha aprovat. Hem de fer
mesures de cara a una millora de la competitivitat agrària; és un repte que tenim tots
plegats. Hem parlat d’assegurances, conseller; a les comissions d’agricultura, de part
de Convergència i Unió, vostè sap –i així es va acceptar també–..., vigilar i canviar i
treballar lo tema de l’assegurança agrària; és vital i necessari; ho hem fet entre tots.
Per tant, ens en felicitem també per la part que a nosaltres ens toca. Modificacions per
a simplificar autoritzacions administratives en temes de ramaderia. Establir un pla
integral de sanitat ramadera. En definitiva, moltes i moltes propostes, inclús alguna
d’alguns diputats, en este cas del Pirineu, de l’Agustí López, la promoció de la
comercialització; ell volia que inclogués lo tema de la vaca bruna, l’ovella xisqueta i
l’ovella ripollesa, però al final no hem entrat tant al detall però sí que s’ha aprovat una
bona proposta que estic segur que el diputat López està agraït, en este cas, per la
contribució que s’ha pogut aprovar avui precisament.
Hem aprovat mesures de definir campanyes –no utilitzant el plàtan; podem utilitzar
l’ametlla, l’avellana, la poma, el préssec, la cirera..., tenim quantitat de productes
catalans per a poder anar promocionant els nostres pagesos, pageses i ramaders.
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Hem parlat tots plegats, i ens hi hem compromès, de la simplificació administrativa. És
un deute que tenim. Hem de simplificar la burocratització a què estem sotmesos tota
l'Administració. Crec, des del nostre punt de vista, que s’ha agafat mesures
importants: potenciar i la creació d’informatitzar, per exemple, lo que és lo tema de les
guies, que tant temps fa perdre als ramaders, que tant temps fa perdre, i això s’ha
aprovat i s’aprovarà. Per tant, esperem que es posi en marxa. I estic segur que ens
quedem curts en alguns altres temes de molta burocràcia. El Joan Raventós me’n feia
partícip: lo registre de l’embotellat; fins a divuit permisos s’han de trobar avui pel tema
del registre d’embotellat. Temes que no han acabat d’entrar però que ens hem trobat
curts i que evidentment amb la bona feina que farem a partir d’ara tots els diputats i
diputades ho aconseguirem entre tots.
Però hem fet un acord important: la reforma de la PAC a partir del 2013, lo que ens
marcarà el nostre futur. Estic segur que entre tots ho aconseguirem. I hem pogut
pactar i tancar un acord que ens va bé a tots els grups polítics; per tant, l’agraïment.
Han quedat temes pendents damunt la taula, és evident. Des del Grup de
Convergència i Unió hem marcat des de l’inici d’este debat parlamentat, d’este debat
polític agrari, una sèrie de pautes que nosaltres entenem, des del nostre punt de vista,
que són necessaris. En algunes hem renunciat, les hem retirat simplement per poder
traure un document de consens que, si no, la gent que avui ens escolta, lo sector
agrari no ens entendria. Però n’hi han algunes que nosaltres considerem, des del
nostre punt de vista, que les mantenim vives. Temes de moderació fiscal per a
l’activitat agrària; entenem, des del nostre punt de vista, que la supressió de l’augment
dels tipus general i reduït de l’IVA previst a partir del mes de juliol de l’any 2010 és un
tema important –l’Artur Mas este matí hi feia referència clara. per tant, nosaltres
aquesta la mantenim. Com temes..., desfavorides de muntanya i alta muntanya;
mesures per a la disminució de la població de la fauna salvatge; mesures per al tema
de programar tancaments perimetrals; mesures per a l’establiment de compensacions
econòmiques per a recuperar els espais agraris afectats per la fauna salvatge.
Continuem mantenint temes que van relacionats amb la política de regadius, tan
importants per al desenvolupament dels nostres pagesos; remodelació de sistemes
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obsolets i antiquats; com una altra moció, la número 13, que també fa referència al
que és el consum de l’aigua, l’establiment d’una política de regadius que pot incidir en
la superació de la crisi que pateix el nostre sector, els costos de les inversions en nous
regadius i la modernització dels existents. Volem que el pagès siga considerat com
una persona usuària de l’aigua en lloc de ser considerat com una persona beneficiària
de l’aigua.
Una altra, temes de l’IRPF, temes que entenem, des del nostre punt de vista, que són
necessaris i importants. Ja Convergència i Unió vam presentar aquí una proposta per
a la reducció de l’IRPF en Xarxa Natura 2000 i zones de parcs naturals. I una molt
territorialitzada, que és lo tema de l’arròs al delta de l’Ebre, simplement per la
importància que té el delta de l’Ebre. Aquí hem escoltat inclús mesures de la fruita
seca, l’avellana i altres coses, que podrien inclús canviar el cultiu, substituir el cultiu. Al
delta de l’Ebre tots som conscients de la impossibilitat. El tema de l’arròs, segons com
s’aprove la reforma de la PAC, evidentment queden condemnats simplement a la
desaparició. Entenem que esta proposta és molt important i, per tant, des de
Convergència i Unió la mantenim.
Per acabar, senyores i senyors diputats, ningú ha dit que això és fàcil, però ningú diu
que siga impossible. Si avui ho fem és perquè nosaltres ens ho creiem. Pensem que
és molt important, pensem que els acords que avui s’aproven han d’anar més enllà,
pensem que és un compromís, i així ho ha fet l’Artur Mas, el compromís de
Convergència i Unió, el compromís de la principal força...

Fitxer 35

...parlamentària que avui estem aquí al Parlament de Catalunya, tenim compromís
amb el sector i vostès, senyors pagesos, ramaders que avui ens acompanyen i el
sector pesquer, ho saben perfectament.
En una cosa sí que estem d’acord, estem d’acord que a partir del 2010 comencen
canvis, ho ha dit el senyor Carmel Mòdol, hi estem totalment d’acord i així ho
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desitgem. I no dubtin i tota l’empenta de qui els parla és precisament perquè a partir
d’este 2010 hi hagin canvis, canvis substancials que puguin dirigir la política agrària i
la política del país cap a uns altres destins molt diferents als que ha fet el tripartit 1 i el
tripartit 2.
Moltes gràcies.
(Remor de veus.)
El president
Acabades les intervencions i acabat el debat, procedirem a les votacions. I, en primer
lloc, votaríem les propostes del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Votarem, en primer lloc, la Proposta de resolució número 1.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 11 vots a favor, 68 en contra i 51 abstencions.
Seguidament votem la proposta número 3.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 11 vots a favor, 69 en contra i 50 abstencions.
Votarem la proposta número 12.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 58 vots a favor, 68 en contra i 4 abstencions.
Votem seguidament, a petició dels tres grups que donen suport al Govern, les
propostes números 32, 34, 36, 37, 65 i 66.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 131 vots a favor.
Votem seguidament la proposta número 58.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 69 en contra i 47 abstencions.
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Votem ara la resta de propostes del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya..., perdó, la 60, la número 60.
Comença la votació.
Ha estat rebutjada per 14 vots a favor, 69 en contra i 48 abstencions.
I finalment, la resta de propostes del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Comença la votació.
Han estat rebutjades per 62 vots a favor i 69 vots en contra.
Votem l’esmena transaccional signada pels grups parlamentaris Socialistes Ciutadans per Catalunya[#], Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Mixt.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 75 vots a favor, 1 en contra i 56 abstencions.
Entenc que no hi ha cap més votació del Grup Mixt.
Votem ara seguidament les propostes dels grups parlamentaris Socialistes Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. En primer lloc votarem, a sol·licitud del Grup
Mixt, l’últim apartat de la proposta número 7.
Comença la votació.
Ha estat aprovada per 118 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions.
Votem ara, a petició del Grup Popular, la proposta número 2.1, apartat a i l’apartat g
del mateix apartat, 2.1. 2.1, apartat a i apartat g.
Comença la votació.
Han estat aprovats per 120 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció.
I finalment votem la resta de la proposta de resolució presentada pels tres grups que
donen suport al Govern.
Comença la votació.
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Aturem la votació.
Perdó? (Veus de fons.) 2.1, lletra g l’hem votat amb la lletra a, els hem votat junts.
(Remor de veus.) 2.1, apartat g, primer incís, que diu «impuls i estudi i elaboració de la
Llei de creació de...», això, exactament això votem, eh?
Comença la votació.
Ha estat aprovat per 73 vots a favor i 59 en contra.
Votem ara la resta de propostes de resolució presentades pels tres grups que donen
suport al Govern.
Comença la votació.
Han estat aprovades per 132 vots a favor.
Votem ara la transacció signada pels..., o sigui, les propostes del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió..., transacció signada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió i els tres grups que donen suport al Govern.
Comença la votació.
Que també han estat aprovades per 132 vots a favor.
I quedarien vives del Grup Parlamentari de Convergència i Unió les números 2, 11.b,
11.c, 12, 13 i 16. 23 també? 2, 11.b, 11.c, 12, 13, 16 i 23. És així? (Pausa.)
Doncs, comença la votació.
Han estat rebutjades per 62 vots a favor i 70 vots en contra.
S’aixeca la sessió.
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