Transcripció al català de l'article de Juanma Larnet a EXPANSIÓN, el 20 d'abril, en motiu del
nomenament d' Isabel García Tejerina com a Ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Recull de Premsa

Isabel García Tejerina, una ministra
d'Agricultura de marcat perfil tècnic
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NOMENAMENT/ Rajoy aposta per la mà dreta de Cañete . Els seus objectius immediats,
llançar un pla d'incentius a la R + D + I i que productors, indústria i comerç "deixin de
veures com contrincants".

A mitjans de la setmana passada es van revifar els rumors que
situaven a Isabel García Tejerina com a substituta natural de
Miguel Arias Cañete, però ella
no va modificar la seva agenda:
"No em van a nomenar ministra
a mi, sinó a algú de pes al PP",
els va dir als qui li van preguntar , sacsejant la pressió (al cap
i a la fi, els camins del marianisme són insondables).
Tant és així que ahir estava anunciada la seva presència a la
clausura de l'assemblea general de la patronal de supermercats Asedas . Però no va acudir, perquè Mariano Rajoy, poc
donat als canvis dràstics, va
disparar al cap el seu hermetisme i la va nomenar ministra
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Amb García Tejerina, que va jurar el seu càrrec davant el
rei Joan Carles, ahir a les 19.30 hores, tot segueix igual
al Palau de Foment, seu del ministeri, excepte una cosa:
el perfil polític, que queda escombrat al marge. Mà dreta
d'Arias Cañete durant els últims dos anys i mig, aquesta
val•lisoletana de 45 anys comporta el bagatge més tècnic
del Consell de Ministres.
És una ministra amb tirada al camp - més que a l'apartat
mediambiental -. No en va, porta des de 1996 lligada a
la gestió política de l'agricultura. Primer, des de la Junta
de Castella i Lleó. Després, al Govern: ha assessorat tots
els ministres populars del ram - Loyola de Palacio, Jesús
Posada i Miguel Arias Cañete (d'aquest, dues vegades )
- i ha exercit dues vegades un alt càrrec en Agricultura. A
més, com agrada a Gènova, va provar sort al sector privat
durant uns anys (els que el PP va passar a l'oposició, de
2004 fins a finals de 2011) . Va ser directora de Planificació
Estratègica de l'empresa Fertiberia i consellera de la companyia mercantil algeriana de fertilitzants Fertial .
LES "TASQUES" IMMEDIATES
Isabel García Tejerina és enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciada en Dret per la
Universitat de Valladolid i màster tant en Comunitats Europees per la Universitat Politècnica de Madrid com a Economia Agrària per la Universitat de Davis (Califòrnia).
A l’any 2000 va ser nomenada secretària general
d'Agricultura, càrrec que ostentava, de nou, des de 2011.
Fins ahir, quan estava previst que clausurés l'assemblea
de Asedas.

No va poder pronunciar el
seu discurs, que va llegir el
director general d'Indústria
Alimentària, Fernando Burgaz. En ell, García Tejerina
esbossava les principals
"tasques a treballar a partir
d'ara" al Ministeri. O sigui, el
seu programa com a ministra, pel que fa a l'àmbit agrari (l'apartat mediambiental
no tocava ) .
“PACIFICAR” EL SECTOR
El primer dels seus objectius és presentar, "la primera
setmana de maig, una primera proposta del Codi de
Bones Pràctiques mercantils en el comerç agroalimentari", per després consensuar
un text definitiu amb les associacions del sector. El discurs
de la ministra va deixar clar l'objectiu: productors, indústria
i distribució "han de deixar de veures com contrincants", ja
que "les cadenes de valor avancen al ritme del més feble".
O sigui, dels agricultors i els ramaders.
El segon, un nou pla de "innovació", associat al Pla de Desenvolupament Rural, ja que "la innovació és el motor del
desenvolupament de l'economia de l'agroindústria ".
El tercer objectiu agrari de García Tejerina és potenciar "la
sostenibilitat de les cadenes de subministrament" . El quart,
una profunda revisió de "les normes de qualitat dels productes".
El cinquè manament agroalimentari del calendari imminent
de la ministra és "anar més enllà" en la "informació i formació del consumidor", després dels plans ja fets en alguns
subsectors, com el lacti.
En aquest punt, García Tejerina va anunciar - per boca de
Burgaz - que "en els pròxims mesos" llançarà un pla per millorar la posició dels ibèrics en els lineals i donar al client tant
coneixement com sigui possible.
L'últim dels punts que vol reforçar és el comerç electrònic.
"No us quedeu enrere", va exhortar les empreses distribuïdores.
Isabel García Tejerina, nova ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, seguirà el camí del candidat a les
eleccions europees del PP, Miguel Arias Cañete. És a dir,
es bolcarà en el camp. Així que el sector mediambiental es
mostra francament "preocupat" i l'agroalimentari no està en
absolut descontent. Ho va resumir un dirigent empresarial,
ahir: "A Espanya continuem pel mateix camí i a Europa vam
guanyar un aliat ".

