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Nota als mitjans 

 

Les formacions polítiques coincideixen en la necessitat d’augmentar el 
pressupost d’Agricultura pel seu paper estratègic a Catalunya  

 
 
Segons ho van expressar en el debat electoral sobre el futur dels sectors Agrari, Forestal, 
Agroalimentari, del Medi Rural i de la Pesca a la seu del CETAFC, al que van assistir totes les 
formacions polítiques excepte el Partit Popular, que va ser l’únic absent 
 
 
La majoria de les formacions polítiques catalanes, coincideixen en la necessitat d’augmentar el 
pressupost de la Generalitat per a Agricultura, ja que el consideren un sector estratègic de 
l’economia del país, la seva sostenibilitat i per l’ordenació del paisatge. 
 
Aquesta és una de les conclusions a les quals van poder arribar els assistents al debat electoral 
sobre el futur dels sectors Agrari, Forestal, Agroalimentari, del Medi Rural i de la Pesca, que va 
organitzar aquest dimecres al vespre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya (CETAFC), i al qual van assistir totes les formacions polítiques  amb representació al 
Parlament de Catalunya la darrera legislatura, a excepció del PP, que malgrat haver confirmat la 
seva participació, finalment va comunicar el mateix dia que no hi participaria per problemes 
d’agenda. 
 
Així, la Sala d’Actes del CETAFC es va omplir per escoltar les propostes de Junts per Catalunya, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya 
en Comú Podem, i la Candidatura d’Unitat Popular, en un debat presentat pel degà del col·legi, 
Ramon Lluís Lletjós, i que va estar moderat per l’economista Francesc Reguant.  
 
La primera en obrir el debat va ser la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i 
candidata de Junts X Cat, Mercè Rius, que va destacar l’excepcionalitat del moment que fa que 
les eleccions del 21 de desembre siguin extraordinàries per l’aplicació de l’article 155, la situació 
dels presos i dels exiliats, a més a més de la intervenció de l’economia i de la Generalitat. Rius 
va defensar el primer sector per la seva funció estratègica que permet disposar d’uns espais 
rurals i naturals compatibles amb les activitats econòmiques i la conservació del medi. Pel que 
fa a les propostes concretes de la seva formació, entre altres, va posar l’accent en les polítiques 
que permetin evitar el despoblament del territori, la gestió de les granges i la revalorització de la 
fusta, a més a més de la necessitat de seguir treballant per aspectes com la fiscalitat ambiental, 
en la que malgrat estar totes les formacions polítiques catalanes d’acord al Parlament, el Govern 
estatal ha recorregut la llei al Tribunal Constitucional, que l’ha suspès cautelarment.  
 
A continuació va ser el torn de l’alcalde d’Agramunt i candidat d’ERC, Bernat Solé, que també va 
destacar la situació anormal que es viu a Catalunya i va lamentar que la consellera d’Agricultura, 
Meritxell Serret, s’hagi hagut d’exiliar per evitar ser empresonada. En les propostes concretes, 
va apostar per un model de país que contempli la gestió global del territori que reguli tota l’activitat 
del medi rural, ja que l’Agricultura ha d’estar al centre de les polítiques del país, com un dels 
principals sistemes productius per tirar-lo endavant. Solé va afirmar que cal trobar el valor afegit 
de l’agricultura i la ramaderia, i treballar per a fer visible al productor i que aquest arribi 
directament al consumidor. Igualment va defensar l’aposta pels productes de proximitat, i l’esforç 
del sector ramader per evitar una major presència de nitrats al sòl agrari, a causa dels purins, 
que per ERC cal tractar amb un procés d’economia circular. 
 
Per l’exdiputat i candidat de C’s, Francisco Javier Domínguez, és preocupant la situació 
d’inestabilitat política al país, la qual, segons ell, hauria provocat la marxa d’importants empreses 
agroalimentàries, i posat en risc el futur d’un sector que depèn en gran part dels ajuts europeus 
i de les aportacions de l’Estat. Pel que fa a les propostes concretes, Domínguez va defensar la 
necessitat d’un pla de regadius que prioritzi acabar els projectes pendents, modernitzar sistemes 
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obsolets i prioritzar les inversions adequades a les necessitats reals del país. També va proposar 
majors esforços per eradicar el caragol poma i la regressió del Delta de l’Ebre, la cura de les 
espècies protegides, el control de la fauna salvatge i no oblidar-se d’apostar per millorar 
l’alimentació saludable i del sector forestal. El candidat unionista també va lamentar que només 
es destini un 1% del pressupost català a Agricultura, que la llei d’espais agraris encara no estigui 
feta i va criticar obertament els col·legis professionals que han signat a favor de manifests polítics, 
en lloc de dedicar-se exclusivament a defensar els interessos del sector. 
 
Al seu torn, el Secretari de Món Rural i Agroalimentari del PSC a les comarques de Lleida, Pirineu 
i Aran, Joel Arbonés, va tenir una dura intervenció advertint que ha començat la crisi de la fruita 
dolça i va lamentar que actualment ningú reguli res, pel que la situació se’ls està marxant de les 
mans i està fent que el sector agrari s’estigui morint, el que també comporta el despoblament de 
les zones rurals. Per Arbonés, això s’agreuja amb situacions com que al voltant del Canal 
Segarra-Garrigues no hi estigui plantant el sector, sinó grans empreses que no hi tenen a veure, 
ja que els pagesos no poden accedir al reg per l’elevat cost de les inversions. Així, pels 
socialistes, cal garantir l’estabilitat econòmica del sector, apostar per la seva modernització i 
competitivitat, un observatori de preus reals i una gestió dels boscs mediambientalment 
productiva, amb una llei dels espais agraris que faci viables els cultius, per evitar sobre 
plantacions com les actuals en fruita dolça. 
 
Per al cap de llista de CeCP per Girona, Llorenç Planagumà, és prioritari generar consensos 
d’equilibri territorial, i apostar decididament per conservar la petita pagesia que permeti mantenir 
els espais naturals i la biodiversitat del medi. Així, pels comuns calen polítiques actives de país 
per revertir l’envelliment i la despoblació de les zones rurals, alhora que es preserven els sòls 
agrícoles, ja que són estratègics i imprescindibles per mantenir la sobirania alimentària. 
Finalment, Planagumà va denunciar que tenim un problema greu amb la pesca i ningú actua, ja 
que cada vegada els peixos són més petits per la falta de nutrients al Mediterrani.  
 
En darrer lloc, l’exalcalde de Monistrol de Calders i candidat de la CUP, Ramon Vancells, va 
afirmar que tenim un país molt divers, però on en la seva gran majoria el sector agroalimentari 
ha quedat aparcat. Això, per a Vancells, hauria provocat el despoblament de les zones rurals i 
que, arran de la crisi s’hagi obligat a tornar a pensar en el sector primari, fet que ha provocat que 
ara estiguin tornant a sorgir noves petites plantacions amb molt alt valor afegit, especialment en 
l’àmbit dels productes ecològics i orgànics, pel que cal apostar per aquesta via per fidelitzar la 
gent al territori, a través de la microeconomia del sector primari. Igualment, el candidat cupaire 
va dir que també cal pensar en el valor energètic que pot tenir el bosc i la gestió del medi rural, 
si es contempla la seva sostenibilitat i la seva conversió a models més naturals i ecològics, que 
permetin externalitzar la manera de fer catalana a arreu del planeta. 
 
Finalment, el degà del CETAFC, Ramon Lluís Lletjós, va cloure l’acte fent un prec a totes les 
formacions polítiques sobre el paper dels col·legis professionals a l’hora de ser tinguts en compte 
en les consultes que es fan als sectors implicats en les fases inicials de l’elaboració de 
disposicions legislatives, ja que ells són actors que hi poden fer aportacions molt transversals. A 
més a més, Lletjós en resposta a les crítiques del candidat de C’s, va defensar tot el dret que 
tenen els col·legis professionals, com a representants de la societat civil, a posicionar-se i opinar 
sobre el que passa al país i preocupa a la seva gent. Finalment, el responsable dels agrícoles i 
forestals catalans va lamentar l‘absència del PP en aquell interessant debat sobre el futur del 
sector primari a Catalunya.  
 
 
Barcelona, 14 de desembre del 2017 
 
 
PE: S’adjunten fotografies dels participants en el debat electoral 2017 sobre el sector primari 
organitzat pel CETAFC.  
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