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EDITORIAL

Òrgan d’informació i debat d’Unió de Pagesos de Catalunya

Òrgan d’informació i debat d’Unió 
de Pagesos de Catalunya

1 Portada: Camp abandonat a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat), Dani Codina; Foto 
petita, Unió de Pagesos

4 OPINIÓ
Iberpotash salinitza el Llobregat • Josep 
Ribera, Prou Sal

En record d’en Miquel Gatius
La Tira

6 SECTORS 

 FRUITA DOLÇA I FRUITA SECA

En marxa l’Observatori de preus
 L’Observatori agroalimentariva va publicar els 

primers preus de referència el 16 de juny per a 
préssec, nectarina i préssec pla i el 5 de juliol 
per a l’avellana. D’altra banda, el sindicat va 
denunciar Bonpreu per presumptes males 
pràctiques comercials

 L’Observatori de preus, cost i vàlua • Rafel 
Verdiell

7 CEREALS I HERBACIS
 Alerten dels danys a la collita d’herbacis per 

gelades, pluja i altes temperatures

 LA XIFRA
 262,25 milions d’euros, la PAC 2016 a Catalunya

8 POLÍTICA AGRÀRIA
 CRÒNICA DE BRUSSEL·LES

 Acord per canviar el reglament sobre 
agricultura ecològica

 ECONOMIA INTERNACIONAL

 Reutilització de residus agraris • Òscar 
Alfranca

10 FORMACIÓ/FRUITA DOLÇA

‘Disfruta-la a l’estiu’, a 10 pobles de Lleida
 Uns 1.500 nens i nenes de 10 pobles de Lleida 

participaran enguany durant el juliol a la cam-
panya que promou el consum de fruita entre 
els infants Disfruita-la a l’estiu

 12 anys ensenyant un bon hàbit • Jaume 
Pedrós

 TEMPORERS
 Doblen al juliol la contractació de temporers 

respecte del 2016

12 ENTREVISTA
 Albert Sasson 

Doctor en Ciències Naturals

 “L’element que més manca en els nostres sòls 
mediterranis és la matèria orgànica”

14 CENTRALS
POLÍTICA TERRITORIAL

Cap a una llei d’espais agraris
Unió de Pagesos defensa l’esborrany de la 
llei d’espais agraris perquè sigui aprovada en 
aquesta legislatura. El text posa les eines per a 
una pla sectorial agrari i la gestió pública dels 
sòls agrícoles abandonats, a més, estableix la 
necessitat d’estudis d’impacte agrari vinculants.

Una llei cada cop més a prop • Josep Cuscó

15 LES TRES PREGUNTES

Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura

16 TERRITORI 
POLÍTICA TERRITORIAL

Volen que es prioritzi la funció agrària 
El sindicat va lliurar el 14 de juliol les 
al·legacions a l’Avantprojecte de llei de territori 
amb l’objectiu que prioritzi les funcions 
agràries dels espais oberts per davant 
d’activitats lúdiques. 

Una nova llei de territori • Maria Rovira

17 FAUNA SALVATGE
Demanen que es mantingui l’emergència 
cinegètica per senglars a la demarcació de 
Girona

A APUNTS DE METEOROLOGIA

Juny d’infart • Montserrat Busto, Servei 
Meteorològic de Catalunya

18 INFORME
 MEDI AMBIENT

 Life Clinomics: adaptació al canvi climàtic • 
David Vivet, equip tècnic d’Unió de Pagesos

20 GESTIÓ
 PAGÈS I EMPRESARI

 Registre de productor de residus, gestió de 
dejeccions i GPS • Lluís Ubach, Agroxarxa

 LLIBRES I WEBS

21 INICIATIVES
 Pagesos del Berguedà conreen cereal ecològic 

per a pinso per a un mercat que n’és de�citari
24 ASSESSORIA JURÍDICA

 Ser explotació agrària prioritària • Martí Sels, 
Agroxarxa

 LEGISLACIÓ

25 AGENDA, OFICINES I ANUNCIS BREUS

26 MÉS AVANTATGES

El do de l’oportunitat

En aquests temps que corren tenir el do de l’opor-
tunitat és important. Així ha estat en la discus-
sió, impulsada per la Conselleria d’Agricultura, de 

l’Esborrany de proposta de llei d’espais agraris, que ha 
resultat un text fruit de la concertació amb les entitats 
del sector. El 3 de juliol, la Taula Agrària va aprovar-lo, 
per tant, té l’acord sectorial i ara, en la tramitació parla-
mentària, tindran la paraula les forces polítiques, i con-
fiem que sàpiguen valorar el do de l’oportunitat de tirar 
endavant aquesta llei.

Si bé és cert que els grups polítics han d’expres-
sar les diferents sensibilitats i idees en la discussió i 
han d’aportar els seus matisos, cal remarcar que en el 
cas de la llei d’espais agraris és l’hora de fer política i 
han de valorar l’oportunitat de tenir la llei històrica-
ment reclamada o no tenir-la. No disposar d’aquesta 
legalitat, com fins ara, té les seves repercussions. Ha 
estat molt reivindicada per Unió de Pagesos durant els 

40 anys de democràcia. El Pla 
Territorial del 1983 ja deia que 
calia redactar un pla sectorial 
agrari, la Llei d’orientació agrà-
ria del 2001 recollia la deman-
da i, també, els plens mono-
gràfics sobre el món agrari del 
2010 i 2014 en sengles resolu-
cions. Finalment, en la vigent 
legislatura, el Parlament s’ha 

pronunciat en dues ocasions més acuitant a l’aprova-
ció de la llei d’espais agraris.

Ara tenim una proposta de llei curta i concreta de 
planificació i gestió dels espais agraris. Recull els mí-
nims amb què ha de comptar: la definició, els objec-
tius, els intruments de planificació, la regulació de les 
afectacions agràries, la preservació dels espais agraris, 
la relació amb les infraestructures d’interès general i 
rurals, la periurbanitat de l’activitat agrària i la gestió 
de les finques no utilitzades o abandonades. 

És cert que no és exactament la llei que hauria vol-
gut Unió de Pagesos o que cadascú, des de la seva vi-
sió, hauria fet. Però és ben cert que recull els mínims 
que poden ser acceptats per part de tots. Per tant, toca 
valorar si volem o no volem tenir una llei. I s’ha de-
mostrat que sense norma això no ha anat. Només de 
començaments de segle cap aquí, del 2000 fins avui, 
hem perdut més 90.000 hectàrees de conreu i hem pa-
tit una evident inseguretat jurídica. 

Des d’Unió de Pagesos demanem altura de mires 
al conjunt de les forces polítiques del Parlament de 
Catalunya per aconseguir que en aquesta legislatura 
tinguem llei d’espais agraris. Ara és el moment que ho 
fa possible, aquesta oportunitat no la deixem passar. •
Joan Caball i Subirana

Demanem altura  
de mires a les forces 
polítiques per aprovar 
la llei d’espais agraris 
en aquesta legislatura 

DANI CODINA

Sumari / Editorial

HERMÍNIA SIRVENT

DANI CODINA

UNIÓ DE PAGESOS
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LA TIRA DE LA TERRA

LA VEU AUTORITZADA

Iberpotash salinitza el Llobregat

La problemàtica ambiental provocada per les 
mines de potassa del Bages es pot considerar 
com el repte a la gestió de residus i d’aigües 

de més magnitud a Catalunya. Des del seu origen, 
el runam s’ha deixat al costat del riu sense protec-
ció, fet que l’ha salinitzat. Ara bé, arran de l’adqui-
sició de les mines per part d’ICL-Iberpotash, el 1998, 
la magnitud d’aquest abocador ha crescut exponen-
cialment com es pot comprovar amb els ortofotoma-
pes de l’Institut Cartogràfic Català. El col·lector de 
salmorres ha estat incapaç de recollir la quantitat 
de lixiviats i ara està obsolet, ha petat manta vega-
des i s’està substituint –lentament— per un de nou.

Riu avall , habitualment, l’aigua no compleix la 
norma de potabilitat per excés de sal. Al Baix Llo-
bregat la Generalitat ha hagut de construir una 
planta d’electrodiàlisi reversible a Abrera i Agbar, 

una planta d’osmosi inversa a Sant Joan Despí per 
dessalar l’aigua del Llobregat per al subministra-
ment d’aigua de boca realment potable a la conur-
bació barcelonina. 

L’aigua a Catalunya, un bé que era de tots, s’ha 
anat privatitzant cada cop més, s’ha deixat que es 
contamini, ja no corre pels rius sinó pels tubs dels 
quals les empreses tenen l’aixeta i poden posar-hi 
el preu. L’ACA ja va reconèixer una despesa de 300 
M€ el 2009 a causa de la salinització provocada 
per Iberpotash. Però això no és tot: indemnitzar 
la gent que vivia al barri de l’Estació de Sallent ha 
costat uns 100 M€ més, que hem pagat entre tots. 

I, encara pitjor: la planta d’electrodiàlisi reversi-
ble d’Abrera suposa un sobrecost mínim de 3M€ /
any. Podríem dir que això no és gaire, però si te-
nim en compte que els efectes de la salinització, 
si no es fa res per evitar-ho, duraran més de cent 
anys i que l’energia cada cop serà més cara, po-
dem pensar que el deute generat per ICL-Iberpo-
tash de cara a les generacions futures serà enorme: 
pa avui, gana demà.

SENTÈNCIA QUE CAL COMPLIR • Hi ha una condemna 
penal i quatre contenciosos ja ferms i sense pos-
sibilitat de recórrer. També dos expedients oberts 
a la Unió Europea, el més avançat per incompli-
ment de la Directiva Marc de l’Aigua i el principi 
de qui contamina, que pagui. Els trobareu actua-
litzats a la web de ProuSal, al cantó esquerre

Hi ha estudis i propostes, que aquí no podem 
explicar en detall: l’estudi de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya manresana i el Pla Fènix elabo-
rat per l’empresa són els més coneguts. ProuSal va 
llançar “una sortida consensuada al runam del 
Bages” proposant la creació d’una empresa mixta 
on participessin les parts implicades amb un ca-
pital format per les fiances obligatòries fixades en 
garantia de restauració dels runams, sense gaire 
èxit. Fa poc, la Generalitat ha preparat un Pla Di-
rector Urbanístic de la mineria al Bages, que tam-
poc sembla que abordi tots els problemes ni que hi 
hagi intenció de tirar-lo endavant. La qüestió prin-
cipal al nostre entendre, però, és que, amb excu-
ses, retards, faltes de revisió per part de la Genera-
litat i altres excuses, les sentències principals no 
es compleixen.

SITUACIÓ ACTUAL • El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya no farà complir la sentència 
del 2013 contra l’autorització ambiental del Co-
gulló, que obliga a parar d’abocar-hi runa el 30 
de juny. Segons la interlocutòria dictada el 30 de 
juny, Iberpotash podrà continuar abocant sal un 
any més i amb la possiblitat d’una segona i última 
pròrroga. Iberpotash ha fet servir el xantatge als 
treballadors i ha arribat a dir que abandonaria el 
país si no es donava una nova moratòria, i el Par-
lament en ple –a excepció de la CUP— ha accedit 
a donar suport a aquesta demanda. L’empresa ha 
tensat molt la corda i el Parlament s’ha arronsat. 

http://www.prousal.org

Josep Ribera
Prou Sal

L’ACA ja va reconèixer una despesa 
de 300 milions d’euros el 2009  

a causa de la salinització  
provocada per Iberpotash 

En record d’en Miquel Gatius
Miquel Gatius va ser fundador 
del sindicat a l’Alt Empordà, 
va tenir diversos càrrecs co-
marcals i va ser coordinador 
Territorial de les comarques 
de Girona del 2000 al 2004. 
Coordinador nacional 
d’Unió de Pagesos, Joan 
Caball, 8 de juny. Valveralla 
(Alt Empordà)  

Per companyerisme i 
amistat, companys d’Unió 
de Pagesos de la comarca 

i d’altres terres, la gran família de La Unió donem una 
molt forta abraçada a la Margarita, en Joan i a l’Albert. 
Tal com deia en Miquel, a Unió de Pagesos, hi trobava 
companyerisme i coneixia gent d’aquí i d’allà. En Miquel 
és un de tants que va participar en la fundació del sindi-
cat i que el va fer créixer. Dels que el van entendre i valo-
rar, com molts d’altres l’entenem, per la independència, 
per la defensa de la dignitat de la pagesia i per l’amistat 
entre la seva gent, o sigui per solidaritat. Deia que ell, 
sense Unió de Pagesos, potser, no hauria fet de pagès tota 
la vida! Ell al sindicat, com molts d’altres, hi va aprendre 
el sentit de la democràcia, a defensar fermament les se-
ves idees —i el respecte per les dels altres— i va enten-
dre que defensar-les era el principi per l’avenç del país 
i de la pagesia. Una de les aportacions més importants 
que en Miquel ha fet al sindicat és donar tots els signi-
ficats a la paraula discutir: fer possible que entre  entre 
persones de diversa opinió, bescanviant arguments so-
bre una qüestió es pugui arribar a una conclusió o sen-
zillament a refermar ambdues posicions diferenciades. 
Això sí, discutia amb el matís d’origen, com els bons vins 
de la denominació d’aquesta comarca, que és el tret di-
ferencial dels que estem, una mica o molt, tocats per la 
tramuntana. 

Sense el treball de gent com en Miquel avui tindríem 
un país molt diferent. La tasca de tota aquesta gent com 
en Miquel ha estat imprescindible i encara ho és, no no-
més per aquells objectius que hem aconseguit, sinó pels 
que encara cal perseguir, allò important, deia ell, és te-
nir-ne, d’objectius, per, així, lluitar amb més força per 
defensar la gent del camp.

Tots els qui coneixíem en Miquel sabem que era, com 
deia algun savi francès, “molt racionalista”. Allà on si-
guis esperem que continuïs essent tu, discutint, fent el 
que t’agrada, així com deies: “Jo a la Unió he disfrutat 
molt”. Gràcies Miquel per tot el que ens has ensenyat i 
que ens has deixat. 

UNIÓ DE PAGESOS

Blup i Blop
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FRUITA DOLÇA I FRUITA SECA

En marxa els primers preus de l’Observatori

l’opacitat de la Llotja de Reus, els preus 
de la qual mantenien diferències injus-
tificables respecte dels d’Itàlia i Turquia. 

DENUNCIA DAVANT BONPREU • Unió de 
Pagesos va denunciar el 30 de juny, da-
vant l’establiment Bonpreu d’Alcarràs 
(Segrià) presumptes males pràctiques en 
la comercialització i manca de rigor per 
part de la gran i mitjana distribució de la 
fruita de pinyol, una de les més peribles. 
El sindicat va comprovar que en aquest 
establiment es comercialitzava préssec 
pla afectat per podridures, fruits oberts 
i amb calibres que no corresponien als 
indicats en el lineal. Cal recordar que la 
normativa de la Unió Europea prohibeix 
la comercialització de préssecs i necta-
rines de calibre inferior a 56 mm o 85 
grams entre juliol i octubre.

Els préssecs i les nectarines tenen 
unes normes de comercialització que cal 
complir, com la identificació correcta de 
la categoria del producte i el calibre, la 
indicació del color de la polpa del fruit 
i la del país d’origen. Aquesta informa-
ció cal subministrar-la al consumidor de 
manera obligatòria.

El sindicat ja va exposar al Consell Di-
rector de l’Agència Catalana del Consum 
la necessitat de posar en marxa una cam-
panya d’inspecció en les grans superfíci-
es, i en una reunió amb responsables de 
l’entitat prevista el 17 de juliol es tracta-
rà com i quan s’endega.

Els primers preus referenciats van 
mostrar una dinàmica totalment opo-
sada als de la crisi de preus que va pa-
tir la fruita més primerenca. A aquest fet 
han contribuït factors com l’increment 
de temperatures, que incentiva el con-
sum i, per tant, fa créixer la demanda, 
una bona qualitat de la fruita produïda, 
una millora dels preus de retirada en si-
tuació de crisi, així com el fet de disposar 
de mesures addicionals de retirada auto-

ritzades per la Comissió Europea a causa 
del veto rus, i del mecanisme de transfor-
mació en sucs per a les retirades a bene-
ficència autoritzat pel Ministeri. Unió 
de Pagesos considera que aquestes eines 
han estat ben emprades per part de coo-
peratives, organitzacions de productors 
i centrals privades a l’hora de comercia-
litzar la fruita.

El sector de la fruita seca d’Unió de Pa-
gesos va destacar el 5 de juliol que la po-
sada en marxa de l’Observatori de preus 
de referència per a l’avellana era un fita 
després de denunciar durant 10 anys 

A a mitjan 2016, teníem la 
promesa del Departament 
que al gener del 2017 tin-

dríem en marxa l’observatori de 
preus. Arribat el moment van 
aprobar la llei, però no tenien les 
mostres representatives. Després 
d’alguna reunió, se’ns va dir que 
al maig ja ho tindrien tot per po-
sar-lo en marxa. Veient que anava 
avançant el mes de maig i no pros-
peraven, vam demanar una reu-
nió amb el director general Carmel 
Modol, i el dia 31 de maig, ens vam 
trobar a Lleida. Després d’expli-
car-nos que no volien anar a males 
amb els operadors, ens va comen-
tar que eren molt reticents, per la 
privacitat de la informació. Evi-
dentment, això no té massa sentit, 
ja que l’Administració, si no com-
pleix amb aquesta privacitat, res-
pon amb pena de presó. Finalment, 
van desencallar la situació i el 16 
de juny van sortir publicats els pri-
mers preus transparents de l’Ob-
servatori de preus de la fruita dol-
ça. S’ha fet una bona feina, ja que 
aquests preus, més que representa-
tius, són reals perquè hi participa 
el 80 % de la producció. 

L’avellana també ha començat 
a publicar els primers preus, en 
principi i per la poca activitat que 
hi ha, sortiran cada 15 dies, i en 
campanya, seran setmanals. Dins 
de la primera quinzena de juliol, 
ha de començar també l’ametlla i 
la segona quinzena, el conill. Atès 
que les dades que passen els ope-
radors no s’auditaran fins a final 
de la campanya, cal fer les coses 
bé, si volem que Brusel·les doni 
credibilitat a les dades que pas-
sem, per tal de poder demanar 
tots els mecanismes que permet 
l’OCM en situacions de crisi. 

L’Observatori de 
preus, cost i vàlua

CRISTINA SEGURA/ALBERT GARCIA

El Departament d’Agricultura va pu-
blicar els primers preus de referència 
de l’Observatori Agroalimentari per a 
préssec, nectarina i préssec pla el 16 de 
juny, i per a avellana el 5 de juny, des-
prés que Unió de Pagesos en reclamés 
reiteradament el funcionament ajornat 
des de maig, amb l’objectiu de disposar 
d’uns preus de referència reals per donar 
transparència al mercat.

En el cas de la fruita dolça, la publica-
ció dels preus de referència que ofereix 
l’Observatori va coincidir amb l’inici de 
la campanya de comercialització de la 
fruita de pinyol. Cal tenir en compte que 
els preus publicats per l’Observatori són 
els de sortida de la central i no inclouen 
l’IVA, ni el cost de confecció, ni les comis-
sions ni el transport; són preus mitjans 
ponderats i estadísticament representa-
tius a Catalunya.

Unió de Pagesos considera que dis-
posar d’uns preus de referència reals és 
una eina bàsica per donar transparència 
al mercat, facilitar la presa de decisions 
dels gerents de les entitats econòmiques 
del sector, permetre a la pagesia comp-
tar amb elements per valorar la gestió de 
vendes que fan centrals, cooperatives i 
organitzacions de productors a les quals 
el productor subministra la fruita, i fa-
cilitar a l’Administració i al sector dades 
reals i a temps per poder detectar situaci-
ons de crisi de preus.

Els preus que publica 
l’Observatori no inclouen 
IVA ni el cost de confecció,  
ni comissions, ni transport

Fruita dolça i avellana • Els preus de referència serviran per donar transparència al mercat 
Acció • El sindicat denuncia davant Bonpreu d’Acarràs presumptes males pràctiques comercials

Rafel Verdiell
Responsable de 
Sectors Agrícoles 
d’Unió de Pagesos

HERMÍNIA SIRVENT

El sindicat va denunciar el 30 juny davant Bonpreu d’Alcarràs (Segrià) el mal estat de la fruita que té a la venda

MEL

Demanen que es publiqui 
l’ajut de pol·linització 

En un comunicat del 15 de juny, el sin-
dicat, juntament amb les associacions 
d’apicultors catalanes, va demanar al 
Departament d’Agricultura que trami-
tés la publicació de l’ajut que reconeix 
que l’activitat apícola afavoreix la pol-
linització corresponent al 2017, ja que 
en anys anteriors s’havia publicat entre 
l’abril i el maig. Unió de Pagesos recorda 
que és l’únic ajut al qual poden optar els 
joves incorporats al sector en els tres úl-
tims anys i que els beneficiaris són tots 
els apicultors professionals i no professi-
onals amb més de 50 arnes.  • C. S.

SECTORS AGRÍCOLES

Defensen els ¤tosanitaris en guarets i lleguminoses 
Unió de Pagesos va alertar, en una carta 
enviada al Ministeri d’Agricultura el 23 
de juny, de les greus conseqüències que 
tindria la prohibició de l’ús de fitosani-
taris en les superfícies d’interès ecolò-
gic, com els guarets i el cultius fixadors 
de nitrogen, com les llegumisoses, per 
part de la Comissió Europea (CE).

Per al sindicat, una primera afecta-
ció seria, paradoxalment, que no es po-
drien utilitzar tècniques de conreu que 
disminueïssin l’emissió de CO2 a l’at-
mosfera i, alhora, afavoreixen la fixació 
de CO2 atmosfèric, per la qual cosa fo-

menten la mitigació del canvi climàtic, 
com preveu la Política Agrària Comuna 
(PAC). Aquest seria el cas de la sembra di-
recta, tècnica consistent a no llaurar el 
sòl i que requereix fitosanitaris per po-
der controlar les males herbes. A més, 
la prohibició de fitosanitaris incremen-
taria els costos de mantenir en bones 
condicions agràries les terres de guaret 
i impossibilitaria el conreu de les llegu-
minoses, que necessiten mètodes de con-
trol de fongs i pugons.

Unió de Pagesos va demanar al Minis-
teri que, en cas que la CE prohibís aquest 

ús de fitosanitaris, el Govern estatal de-
fensés una exempció per a les terres con-
reades seguint tècniques de conserva-
ció de sòls, com la sembra directa, i que, 
com a mínim, es poguessin fer servir fi-
tosanitaris suficients per poder-hi con-
rear cultius fixadors de nitrogen i que es 
permetés l’ús dels utilitzats en produc-
ció ecològica. El sindicat també va recla-
mar al Ministeri que reflexionés sobre la 
decisió de no permetre que marges, ri-
bes, murs de pedra seca, superfície fo-
restal i camins també es considerin su-
perfícies de producció ecològica.  • C. S.
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LA XIFRA

262,25
XAVIER CÁLIZ

L’empresa Camporel va deixar d’utilit-
zar de manera indeguda la denominació 
protegida fesol de Santa Pau, després que 
l’Agència Catalana del Consum, a instàn-
cies d’una denúncia presentada per Unió 
de Pagesos el 7 de setembre del 2016, va 
requerir a l’empresa que esmenés l’eti-
quetatge d’un producte eliminant-ne les 
mencions que poguessin induir a error 

HORTA

Fan canviar l’etiquetatge amb la denominació Santa Pau

al consumidor, segons la resposta que va 
rebre el sindicat el 22 de juny.

Unió de Pagesos va interposar aques-
ta denúncia per protegir els drets de la 
pagesia inscrita en aquesta Denomina-
ció d’Origen Protegida, així com els dels 
consumidors perquè rebin informa-
ció veraç i que no indueixi a enganys ni 
fraus. • C.S.

CEREALS I HERBACIS

CRISTINA SEGURA

Unió de Pagesos va alertar el 19 de juny, 
en un comunicat, que la collita de ce-
reals i altres conreus herbacis d’aques-
ta campanya es veurà afectada per l‘al-
ternança de pluges irregulars, gelades i 
temperatures altes. Les gelades de final 
de març i abril van danyar les llegumi-
noses, amb pèrdues d’entre un 40 % i un 
100 % de la producció, i superiors al 30 
% en blats i ordis. Les temperatures altes 
del maig i la manca de pluja han fet que 
el gra sigui migrat, i la sequera ha afec-
tat els sembrats posteriors al novembre.

A les comarques de Girona no es pre-
veu una bona collita. L’ordi primerenc 
tindrà un rendiment per sota del nor-
mal pel fred, però lleguminoses i colza 
tenen bones expectatives. En blats i or-
dis sembrats més tard, la sequera farà 
perdre més del 30 % de la collita, amb 
rendiments d’entre 1.000 i 5.000 kg/ha. 

Pel que fa a la plana de Lleida, a Tàrre-
ga, l’ordi primerenc pot arribar a 5.000 
kg/ha. A l’Alta Segarra, hi ha diferències 
d’afectació entre fondalades i zones al-
tes. A l’Urgell, a les zones de reg hi hau-
rà pèrdues d’entre el 30 % i el 40 %. Al 
Segrià i les Garrigues, el rendiment serà 
inferior, i a la Noguera, irregular.

Alerten dels danys a la collita d’herbacis 
per gelades, pluja i altes temperatures 
Lleguminoses • Les gelades primaverals poden fer perdre entre un 40 % i un 100 % de la producció

Al Pallars Jussà el fred ha afectat les 
fondalades. A la resta, la collita de cere-
al serà normal, amb ordis de fins a 4.000 
kg/ha. L’afectació del pèsol serà superi-
or al 50 %, i la collita de colza, normal 
(1.500 kg/ha). Al Pallars Sobirà s’esperà 
una collita normal. Al Solsonès, el pèsol 
resultarà molt afectat pel fred, entre el 

60 % i el 80 %. A les fondalades, els ordis 
poden patir pèrdues superiors al 30 %. 
Al Bages, les gelades han fet perdre el 50 
% en les zones altes. Al Vallès Oriental i 
al Vallès Occidental, el cereal primerenc 
tindrà un rendiment normal, i a l’Alt Pe-
nedès, el fred i les altes temperatures 
han afectat el cereal sembrat més tard.

UNIÓ DE PAGESOS

Ordi tocat pel fred el 21 de maig a Cervera (Segarra)
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Catalunya percep el 2016 una 
PAC de 262,25 milions d’euros 

La xifra total d’ajuts directes de la 
campanya del 2016 de la Política 
Agrària Comuna [PAC]  pagats a Ca-
talunya (pagament bàsic, pagament 
per pràctiques agràries beneficioses 
per al clima i el medi ambient, pa-
gament als joves, pagament als pe-
tits agricultors i els ajuts associats a 
la producció) és un 0,61 % inferior a 
la de la campanya del 2015 de la PAC 
(263,86 M euros), mentre que al con-
junt de l’Estat el límit d’ajuts directes 
és superior en un 0,49 %, i ha assolit 
els 4.927,6 milions d’euros. 

ARRÒS

Denuncien presumpta venda a pèrdues d’arròs

Unió de Pagesos va interposar el 26 juny 
una denúncia davant el Departament 
d’Empresa i Coneixement contra la ca-
dena Dia per presumpta venda a pèrdu-
es en arròs blanc rodó categoria extra, 
amb una oferta vigent del 22 de juny al 
12 de juliol del 2017 que comercialitza-
va a 0,39 euros el quilo en els seus esta-
bliments d’Amposta (Montsià) i Deltebre 
(Baix Ebre). El sindicat va advertir que 
durant la setmana del 26 al 30 de juny la 
cotització de la mateixa categoria d’ar-
ròs extra a la Llotja de Tortosa era de 0,56 
euros el quilo. Cal tenir en compte que 
al preu de 0,56 euros el quilo encara cal-
dria afegir-li el cost d’envasament, del 
transport i de la venda al detall. Per tant, 
els 0,39 euros de l’oferta de Dia se situa-
rien un 40 % per sota del preu de venda 
al públic que realment hauria de tenir, 
com a mínim. Unió de Pagesos recorda 
que, durant l’actual campanya, la cotit-

zació d’aquesta categoria d’arròs s’ha si-
tuat entre 0,59 i 0,56 euros el quilo, se-
gons la Llotja de Tortosa. • C. S.
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Sant Llorenç Savall, 2003. 
5 víctimes mortals.

EN UN
INCENDI,
NO NOMÉS
PERDEM  
UN BOSC.
En els darrers 15 anys els incendis
han cremat unes 65.000 hectàrees 
a Catalunya, amb un balanç  
de milers de persones evacuades, 
nombrosos danys materials  
i econòmics, desenes de persones 
ferides i fins i tot víctimes mortals. 
Evitar-ho és responsabilitat de tothom.

El foc ens toca de prop.
#NoNomésBosc

els baixos nivells de precipitacions que 
s’han registrat, clarament per sota de la 
mitjana. Per aquesta raó, el Govern es-
panyol considera necessària l’anticipa-
ció del 70 % de les ajudes abans del 16 
d’octubre. La legislació europea permet 
una anticipació del 50 %, però més en-
llà es requereix l’autorització de la Co-
missió Europea. 

L’Executiu està estudiant la petició, 
però Hogan es va mostrar reticent du-
rant la trobada de ministres a Luxem-

burg: “Ja hi ha mesures en el 
marc dels programes de des-
envolupament rural i que Es-
panya pot adoptar de mane-
ra immediata per fer front a 
la sequera”. Tot i que va asse-
gurar que coneix “de primera 
mà” la situació de zones de l’Es-
tat en què “l’agricultura és bà-
sica per a l’economia i que re-
quereixen recursos hídrics”, 
també va animar els governs lo-
cals a fer reformes perquè les 
conseqüències de la sequera si-
guin menys greus. “És impor-
tant insistir que hi ha fons 
disponibles perquè els go-
verns regionals i nacionals 
puguin accedir als fons del 

Banc Europeu d’Inversions 
per proporcionar instal·lacions d’ai-
gua en totes les regions”,va assenyalar 
Hogan. 

L’eurodiputada socialista, Clara Agui-
lera, membre de la comissió d’Agricul-
tura de l’Eurocambra també ha enviat 
una carta al Comissari perquè es replan-
tegi anticipar les ajudes. “L’augment 
està més que justificat pels enormes 
danys causats en nombrosos sectors 
per les inclemències meteorològi-
ques i les greus conseqüències de l’ac-
tual sequera”.

ESTHER HERRERA - BRUSSEL·LES

Després de tres anys de negociacions i 
d’estira-i-arronsa, les institucions euro-
pees van arribar a un acord el 28 de juny 
per canviar el reglament sobre agricul-
tura ecològica. Les negociacions han es-
tat àrdues, admeten fonts comunitàri-
es, però la Unió Europea [UE] ja compta 
amb els canvis sobre agricultura ecolò-
gica. Els ministres reunits a mitjan juny 
a Luxemburg no tenien gens clar quan 
es podria arribar a un consens. “Tot i el 
nostre compromís, constatem 
que les negociacions seguei-
xen avançant poc”, va adme-
tre el ministre d’Agricultura de 
Malta, Clint Camilleri, país que 
ha ostentat la presidència rota-
tòria de la UE fins l’1 de juliol. 
I, tot i que durant setmanes ha-
vien estat en punt mort, tots els 
ministres van acordar que les 
converses es desenvolupessin en 
l’àmbit tècnic per desencallar la 
negociació. 

La majoria de països esta-
ven d’acord que calien canvis 
per millorar la transparència a 
l’hora de certificar quins pro-
ductes havien de ser ecològics 
i quins no. També calia har-
monitzar els controls a tots els 
països de la UE, però el nord d’Europa 
(especialment Finlàndia, Dinamarca i 
Suècia) són els que havien posat fins ara 
més reticiències. 

Brussel·les va presentar canvis en la 
normativa europea sobre producció i eti-
quetatge ecològic el 2014 amb l’objectiu 
d’acabar amb el frau en l’etiquetatge i 
millorar les condicions dels productors. 
La Comissió Europea ha estat fins l’úl-
tim moment a punt de guardar la refor-
ma en un calaix, però això, segons fonts 
de l’Executiu: “Hauria afectat els mer-

cats i la confiança dels consumidors”. 
El Parlament Europeu votarà al setembre 
el nou reglament, que s’espera que entri 
en vigor a principi del 2020. 

ESPANYA RECLAMA SUPORT PER LA SEQUERA • 
Un altre dels temes candents que van 
abordar els ministres d’agricultura en 
l’última reunió van ser els problemes 
climàtics que ha sofert tot el continent. 
La sequera que ha patit Espanya la sego-
na quinzena de juny ha estat de les més 

greus del segle, i ha superat el rècord 
marcat el 2012. Ha afectat tot l’Estat, 
agreujant la situació a la conca medi-
terrània i a l’interior. En aquest sentit, 
la ministra espanyola Isabel García-
Tejerina va demanar que la Comissió 
Europea estudiés l’anticipació de fins a 
un 70 % de les ajudes de Política Agrà-
ria Comuna [PAC] a causa de la sequera. 
Brussel·les estudia la petició. 

Tejerina va traslladar al comissari 
Phil Hogan la situació en què es troba 
la Península per les altes temperatures i 

L’Eurocambra qüestiona els 
acords comercials de la Comissió
Moneda de canvi • Insten la Comissió Europea a no subordinar els interessos agrícoles als 
sectors industrials i de serveis Acord amb el Marroc • L’Eurocambra n’expressa reticències

Alerta de retallades 
en Agricultura pel 
Brexit
E. H. - BRUSSEL·LES

Un forat de fins a 12.000 milions d’eu-
ros és el que pot deixar la sortida del 
Regne Unit de la UE. I uns dels princi-
pals damnificats poden ser els agricul-
tors. Brussel·les admet que l’escenari 
més possible és que hi hagi retallades 
per compensar els nous pressupostos 
europeus, o bé que els Estats augmen-
tin la seva contribució, un escenari 
que de moment encara no es contem-
pla. Els 58.000 milions anuals que es 
destinen a la Política Agrària Comuna 
(PAC) estan en qüestió, va admetre la 
Comissió. “Evidentment, si es con-
templen retallades, díficilment hi 
haurà àrees que no es vegin afecta-
des”, va admetre el Comissari de Pres-
supostos, Günther Oettinger. 

Un dels possibles escenaris que con-
templa Brussel·les és que els agricul-
tors rebin ajudes a través d’un meca-
nisme nacional cofinançat amb els 
pagaments directes. Alhora, suggereix 
que els agricultors amb explotacions 
més petites rebin una major contribu-
ció, també els que es trobin en zones de 
muntanya o regions amb un baix ín-
dex de població, molt més dependents 
de l’activitat agrícola. El pitjor escena-
ri que vaticina l’Executiu és reduir els 
pagaments directes, un dels principals 
instruments de la PAC. 

Encara no hi ha cap proposta for-
mal i encara s’ha de discutir el futur 
dels pressupostos. Tot i així, les reac-
cions no s’han fet esperar. El Comitè 
d’Organitzacions Professionals Agrà-
ries i el General de Cooperatives Agrà-
ries [COPA-COGECA] ja ha alertat de les 
greus conseqüències que hi pot haver 
si finalment l’Executiu decideix redu-
ir dràsticament els pagaments als agri-
cultors. “Només un sector agrícola 
econòmicament viable i sostenible 
pot proporcionar béns i serveis pú-
blics i ambientals en benefici de la 
societat”, va alertar el secretari gene-
ral de l’organització, Pekka Pesonen, 
qui va afegir que considera qualse-
vol dels escenaris inacceptables per a 
l’agricultura europea. 

CRÒNICA DE BRUSSEL·LES

Acord per canviar el reglament 
sobre l’agricultura ecològica
Ecològica • El Parlament Europeu votarà el reglament al setembre i s’espera que entri en vigor 
al 2020 Sequera • La ministra espanyola demana un avançament pal·liatiu de la PAC

ÒSCAR ALFRANCA

ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA

La reutilització dels residus agra-
ris s’ha intensificat en els darrers 
anys a Europa. La millora en la uti-

lització dels residus ha permès als pro-
ductors l’obtenció d’una font addicional 
de renda que, en alguns casos, podria 
crear un valor superior al del producte 
principal. Per exemple, amb la creació 
de noves mercaderies en indústries no 
necessàriament alimentàries. 

Un cas ben conegut és el de la bio-
massa, que es defineix com qualsevol 
classe de matèria orgànica d’origen bi-

ològic, ja sigui vegetal, animal o in-
dustrial. En aquest producte no hi ha 
inclosos ni els productes energètics 
fòssils, ni tots els productes agrícoles 
que serveixen d’alimentació a l’home i 
als animals domèstics. La biomassa es 
classifica en tres grups: biomassa natu-
ral, que es produeix en la natura sense 
intervenció humana; biomassa residu-
al, que és creada per qualsevol activitat 
humana, i biomassa produïda, que es 
la cultivada per tal de transformar-la 
en combustible.

La creació de nous productes —i 
l’existència de noves polítiques agràri-
es i industrials—, podria afavorir l’ex-

plotació dels residus i la seva aplicació 
en diferents subsectors, que en al-
guns casos quedarien fora de l’agroin-

dústria. L’oli d’oliva i el vi són alguns 
exemples ben rellevants dintre de 
l’agricultura mediterrània que produ-

eixen residus utilitzats a la indústria 
farmacològica, cosmètica, o a la matei-
xa agroindústria. En el cas de la vinya, 
els residus principals per a l’any 2014 
són el sarment i les fulles, amb un ren-
diment de 4.7 tones/ha i, en conjunt, al 
voltant de 5.42 tones. 

Quant a l’olivera, els residus prove-
nen essencialment de la poda i de les 
fulles. Alguns treballs estimen que 
l’any 2014, el rendiment de l’olivera ar-
riba fins les 1,5 tones/ha i, en conjunt, 
es produeixen al voltant de 3,4 tones, 
que podrien utilitzar-se, per exemple, 
en la fabricació de tovalloles sanitàri-
es o de licors.

Prop de quatre tones i 
mitja del rendiment de 
l’olivera ha servit per 
fabricar tovalloles i licors

L’AGRICULTURA EN L’ECONOMIA INTERNACIONAL

El vi i la terra
L’AGRICULTURA EN L’ECONOMIA INTERNACIONAL

Reutilització de residus agraris

XAVIER CÁLIZ
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Al’estiu del 2005, Unió de Pa-
gesos engega un nou pro-
jecte: fer arribar la fruita 

als petits, es un temps que fa calor, 
i tant els casals com els esplais, i les 
piscines estan en plena efervescèn-
cia, ve de gust a mig matí o a mitja 
tarda una peça de fruita, i als més 
petits els hem d’inculcar aquest hà-
bit. Tenim molta competència amb 
els  gelats, amb la pastisseria indus-
trial i amb altres productes que són 
mes atractius visualment. A les nos-
tres mans tenim reeducar aquestes 
conductes, els hem d’ensenyar a de-
manar una fruita i, així, aconsegui-
rem que tant els pares com els avis 
la comprin i a totes les cases tinguin 
una bona fruitera. 

Aquesta va ser la idea, i ja fa dot-
ze anys que la tirem endavant a 
Unió de Pagesos amb el suport de 
les diputacions i altres intitucions 
quan s’escau. Hem anat a més de 
100 municipis i uns 15.000 nens ens 
han acompanyat.

Aquest any, la campanya ‘Dis-
fruita-la a l’estiu’ farà parada a 10 
pobles de diferents comarques de la 
demarcació de Lleida. Més de 1.500 
petits podran gaudir d’un petit es-
pectacle divertit i pedagògic previ a 
l’entrega de la carmanyola plena de 
fruita variada i que després els ser-
virà per  posar altra fruita a dintre i 
portar-la on vulguin. 

Hem de fomentar uns hàbits 
sans, que de ben petits s’acostumin 
a la fruita, que cada cop més estigui 
introduïda a la seva dieta. Aques-
ta, penso, que és una bona aposta, 
una aposta de futur i que Unió de 
Pagesos ha de continuar tirant en-
davant. Bon estiu i a “disfruitar” la 
bona fruita de temporada. 

12 anys ensenyant 
un bon hàbit

Jaume Pedrós
Coordinador 
Territorial d’Unió de 
Pagesos a Lleida

UNIÓ DE PAGESOS 

FORMACIÓ/FRUITA DOLÇA

‘Disfruita-la a l’estiu’, a 10 
pobles de Lleida enguany
Casals d’estiu • La campanya que promou el consum de 
fruita al juliol arribarà a 1.500 infants de deu comarques

REDACCIÓ

Uns 1.500 nens i nenes de 3 a 12 anys 
de les comarques de Lleida participa-
ran durant el mes de juliol en la cam-
panya ‘Disfruita-la a l’estiu’ de tast de 
fruita dolça. La campanya va comen-
çar el 4 de juliol al Pavelló Esportiu 
d’Alcoletge (Segrià) i va engegar amb la 
presentació per part del president de 
la Diputació de Lleida, Joan Reñé, l’al-
caldessa d’Alcoletge, Maria Lluïsa Prat 
,i el  coordinador territorial de Lleida 
d’Unió de Pagesos, i Jaume Pedrós a 
més d’altres sindicalistes.

Disfruita-la a l’estiu són degusta-
cions guiades de fruita dolça de tem-
porada (nectarines, cireres, peres o 
albercocs) dirigides als infants que 
participen a les estades d’estiu, en un 
ambient lúdic i de gaudi de les activi-
tats durant les vacances. Enguany, hi 
haurà fins a deu tastos als municipis 
d’Alcoletge, Sant Guim de Freixenet 
(Segarra), Oliana (Alt Urgell), Solsona 
(Solsonès), Bellcaire d’Urgell (Nogue-
ra), Bellpuig (Urgell) , Ivars d’Urgell (Pla   
d’Urgell), Isona (Pallars Jussà), el Vilo-
sell (Garrigues) i Sort (Pallars Sobirà). 
Les sessions de tast inclouen l’especta-

cle Disfruita-la xic, a càrrec del grup 
d’animació La Cremallera, que exposa 
als nens les propietats i els beneficis de 
la fruita. 

Els nens i nenes que participen en 
les degustacions reben la carmanyola 
amb forma de poma Disfruita-la per-
què la utilitzin per guardar i transpor-
tar peces de fruita durant les activitats 
d’estiu. També reben un díptic per a les 
famílies amb consells d’ús de les car-
manyoles i suggeriments per fomentar 
el consum de fruita entre els infants. 
La iniciativa pretén implicar, així, les 
famílies en la responsabilitat de donar 
fruita a la canalla. 

Aquest és el quart any que Unió de 
Pagesos organitza Disfruita-la a l’es-
tiu a les comarques de Lleida. L’objec-
tiu principal de Disfruita-la a l’estiu 
és promoure el consum de fruita dol-
ça entre nens i joves a través d’una me-
todologia pràctica que cerca restablir 
l’hàbit de menjar fruita en l’entorn fa-
miliar.La campanya, que també es fa 
durant el curs va començar el 2005 i, 
des d’aleshores, cada any hi participen 
una mitjana de 5.000 infants de primà-
ria de tot Catalunya. 

Inici del Disfruita-la a l’estiu a Alcoletge (Segrià) el 4 de juliol

TEMPORERS

Doblen al juliol la 
contractació de temporers 
respecte del 2016

El mes de maig, el Servei de Contracta-
ció de Treballadors (SCT) va detectar un 
augment de la demanda de temporers 
respecte de la campanya del 2016, prin-
cipalment del sector de la fruita dolça. 
L’arribada avançada de les bones tempe-
ratures i d’un clima més càlid han fet 
necessari, així mateix, augmentar el 
nombre de contractacions per a les tas-
ques d’aclarida d’arbres fruiters. 

El mateix servei de contractació ha 
seguit apuntant un augment de la de-
manda fins al punt que, en els primers 
dies de juliol, s’estan a punt de doblar 
les xifres de contractació, que han arri-
bat fins a un 70 % més. El canvi més sig-
nificatiu s’ha produït en l’increment de 
la contractació de persones amb residèn-
cia a l’Estat. L’any passat, aquestes tan 
sols arribaven a cobrir uns 257 llocs de 
treball. Enguany, en canvi, s’han contra-
ctat fins a 492 treballadors residents.

INSERCIÓ AL SECTOR AGRARI • La Fundació 
Pagesos Solidaris, vinculada a Unió de 
Pagesos, organitza, juntament amb la 
campanya de temporada, el programa 
Itinerari Personal d’Inserció (IPI). La ini-
ciativa està dirigida a persones extraco-
munitàries amb risc d’exclusió social i 
laboral i amb permís de residència i tre-
ball. Es tracta d’un projecte finançat pel 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i 
pel Fons Social Europeu, que té l’objec-
tiu d’oferir eines d’inserció al mercat la-
boral del sector agrari. Així, el progra-
ma d’inserció ofereix serveis diversos, 
entre els quals hi ha tutories per buscar 
feina, un diagnòstic social i laboral, ta-
llers de foment de l’autonomia personal 
i laboral i cursos de formació professi-
onal agrària. Enguany, el programa ha 
atès unes 200 persones. • C. M. 

PAGESOS SOLIDARIS
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CLARA MACAU - GIRONA (GIRONÈS)

Vostè ha investigat durant anys els 
microorganismes que viuen al sòl. 
Per què és important, l’estudi del 
sòl? 

El sòl és el terreny de la vida. Hi tro-
bem, a banda de matèria orgànica i in-
orgànica i components minerals, una 
vida de microorganismes organitza-
da al voltant de les arrels de les plan-
tes, amb les quals s’estableix una relació 
de simbiosi. El microorganisme obté els 
sucres que la planta genera amb la foto-
síntesi i, a canvi, aquest aporta a la plan-
ta compostos que n’estimulen el creixe-
ment. De microorganismes n’hi ha un 
ventall: bacteris, fongs filamentosos o, 
fins i tot, petits éssers animals, com els 
cucs. Però això en un sól fèrtil!
Què passa amb el sòl que no ho és? 

Quan el sòl perd la fertilitat i es con-
verteix en una base de roca, la vida de-
sapareix. També ho fa la vida humana 
–els primers geògrafs descrivien els de-
serts com espais caracteritzats per “l’ab-
sència de vida humana”. És per aquest 
motiu que els sòls de les zones àrides re-
presenten un repte tan gran, fins i tot 
per a l’alimentació de les persones que 
hi habiten. Si podem fer-los arribar l’ai-
gua –el reg de goteig– podem regene-
rar la vida microbiana del sòl i tenir ve-
getació o, fins i tot, collites. Ja s’ha fet a 
llocs com Califòrnia, Austràlia, Israel… 
Amb l’aigua, sorgeix la vida.
Quins són els factors que influei-
xen en aquestes poblacions de mi-
croorganismes, doncs? L’aigua, la 
temperatura…? 

I la matèria orgànica. El cicle de cre-
ació i degradació de la matèria orgàni-
ca és molt important. Els microorganis-
mes del sòl generen matèria orgànica 
amb la seva activitat, però també amb 
la seva descomposició. Precisament, 

l’element que més manca en els nostres 
sòls mediterranis i submediterranis és 
la matèria orgànica.  
Però els sòls mediterranis no són, 
també, els més ben preparats per 
fer front al canvi climàtic?

Sí, estan preparats perquè ja patei-
xen el canvi climàtic- El canvi climà-
tic ja s’està produint. I encara el patiran 
més. Però jo el que vull subratllar és que 
avui dia hi ha mecanismes sofisticats –
es fa amb un circuit d’ordinadors– que 
poden donar, a qualsevol tipus de sòl, 
la quantitat exacta d’aigua que necessi-
ta perquè esdevingui un ésser viu. Això 
és el que realment és, un ésser viu, i no 
quelcom mort. Davant de reptes com, 
per exemple, el del canvi climàtic, és ne-
cessari treballar en el factor d’adaptació 
dels cultius.
En els darrers anys, ha connectat 
ciència i tecnologia a la UNESCO 

i ha treballat en l’agrobiotecnolo-
gia. De què es tracta?

L’agrobiotecnologia és la part de la bi-
otecnologia que es dedica a l’aplicació, 
en els cultius, de les eines de la biotec-
nologia. Quan els enginyers s’apleguen 
amb els biòlegs per tractar tecnològi-
cament la matèria primera, es fa bio-
tecnologia. Tot el que fa referència al 
tractament de productes agrícoles es 
diu, amb més precisió, “agrobiotecno-
logia”. L’agrobiotecnologia ens permet, 
per exemple, seleccionar el tret genètic 

d’un organisme i aplicar-lo, posem per 
cas, a un vegetal com el blat i, així, fer-
lo resistent a la sequera, al fred, als pa-
ràsits o a les plagues.  

REPTES ALIMENTARIS • L’ha convidat 
la Universitat de Girona per par-
lar dels grans reptes alimentaris 
mundials. Quins són?

Jo assenyalaria que són: una produc-
ció insuficient en quantitat, el malba-
ratament alimentari i la necessitat de 
produir aliments de més qualitat, adap-
tats a l’ambient i al canvi climàtic. Fi-
nalment, hi afegiria el repte d’ensenyar 
a la ciutadania la importància d’alimen-
tar-se i nodrir-se bé. Cal menjar bé. Pa-
tim fam, però també sobrepès i, per 
evitar-ho, la intervenció educativa és 
fonamental. 

TRANSGÈNICS CONTROVERTITS • Propo-
sa recórrer a la biotecnologia per 
vèncer la fam?

Cal produir més i millor. No obtenim 
el rendiment màxim dels cultius i hem 
de treballar el sòl, l’aigua... Es pot fer a 
través de mètodes i tècniques més tradi-
cionals que s’han fet servir al llarg dels 
segles XIX i XX –el que jo en dic “agro-
nomia fonamental” i on no hi ha res 
d’extraordinari– o aprofitar les noves 
eines que ens pot donar la genètica. Són 
molt poderoses i podem transferir a un 
cultiu un gen que ens és útil o “silenci-
ar-ne” un que no ho és. Aquests són els 
cultius “genèticament modificats” que, 
per a les ONG, són controvertits.
Són justificats, els recels de les 
ONG?

Jo no sóc aquí per fer un judici de va-
lor, sinó per basar-me en el rigor cientí-
fic. Es planteja si aquests cultius poden 
fer-nos mal a la salut, o bé al medi am-
bient. Fins ara, no hi ha hagut cap estu-
di convincent que afirmés que els ali-
ments obtinguts d’aquests cultius són 

perjudicials per a la salut humana. Així 
ho ha confirmat l’Organització Mundi-
al de la Salut, les universitats i les acadè-
mies estatunidenques. En certes condi-
cions, els cultius sí que poden, en canvi,  
fer mal al medi ambient. El fet és que, 
als països en via de desenvolupament, 
han volgut adoptar aquestes tècniques 
perquè diuen que, d’entre totes, són les 
que més els serveixen.

LA PAGESIA AL MÓN • A la ponència 
d’avui ha afirmat que una de les se-
ves principals preocupacions és el 
petit agricultor. 

En els països no industrialitzats, 
on més es pateix pobresa i inseguretat 
alimentària és al món rural. Els petits 
agricultors i camperols representen al 
voltant del 75 % de la població pobra i 
subalimentada. Els podem ajudar fent-
los arribar ajuda alimentària o, també, 
afavorint el seu desenvolupament agrí-
cola. Es tracta d’oferir un bon sistema de 
protecció social i un projecte de perfec-
cionament de l’agricultura que permeti 
al pagès alimentar-se i viure de la seva 
producció. És el que s’està fent a països 
com el Brasil, la Xina o l’Índia. 
I el petit agricultor europeu?

És una situació completament dife-
rent. Parlem d’agricultors que reben 
ajudes i que poden queixar-se del preu 
que es posa als seus productes o orga-
nitzar vagues. Els problemes són dife-
rents. D’una banda, hi ha el fet que amb 
prou feines són un 2 %  que ha d’alimen-
tar tota Europa! Així que haurien de ser 
molt competitius. D’altra banda, és cert 
que la cadena que enllaça el productor i 
el consumidor és llarga. Hi ha països que 
fan esforços per escurçar-la i, per exem-
ple, redueixen el marge del distribuïdor. 
Però la negociació és complicada.

www.youtube.com/uniopagesoscatalunya
(Tria de l’audiovisual d’aquest reportatge)

Albert Sasson Doctor en ciències naturals i exsubdirector general de la UNESCO

Repte alimentari • El campus 

d’Alimentació i Gastronomia de 

la Universitat de Girona (UdG) ha 

inaugurat un cicle de ponències 

que promou la re�exió entorn 

de temes clau de l’alimentació 

i la gastronomia Vida micro• 

Sasson (Rabat, 1935) és expert 

en microbiologia i els seus 

treballs d’investigació estudien 

la micro�ora de les terres àrides i 

els microorganismes

    Cal menjar bé. Patim 
fam, però també 
sobrepès i, per evitar-
ho, la intervenció 
educativa és 
fonamental”

 L’element que més manca en els nostres sòls 
mediterranis és la matèria orgànica”

LA TERRA 
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TEMA DE LES PAGINES CENTRALS

Les obres d’infraestructures 
a l’espai agrari hauran de 
complir el Pla Territorial 
Agrari i l’Anàlisi d’Afeccions

Cap a una llei d’espais agraris
POLÍTICA TERRITORIAL

ALBERT GARCIA

Unió de Pagesos dóna el vist-i-plau a l’es-
borrany de llei d’espais agraris en l’acord 
del qual ha participat perquè pugui ti-
rar endavant tan aviat com sigui possi-
ble a través de l’esmena a l’Avantprojec-
te de llei del sòl agrari del març del 2015. 
Prioritza disposar d’un marc legal de pro-
tecció de la terra abans que res —deman-
da història del sindicat, contemplada en 
la Llei de política territorial del 1983—, 
tot i que espera que se n’amplï el contin-
gut. “És una llei que nosaltres hi hem 
aportat millores. Encara hauríem 
anat més enllà, però ara no tenim res 
i és millor tenir-la, mai havíem estat 
tant a prop d’aconseguir la llei”, con-
firma el coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos Joan Caball. 

El sindicat es va reunir la darrera set-
mana de juny amb tots els grups parla-
mentaris perquè votin a favor del text del 
Govern acordat amb les entitats i sigui 
una realitat en aquesta legislatura. Amb 
la llei aprovada, Catalunya disposarà de 
les eines per desenvolupar el pla sectori-
al agrari, la regulació per llei dels estudis 
d’impacte agrari i d’un òrgan gestor dels 
conreus abandonats. 

L’esborrany de llei defineix els Espais 
d’Alt Valor Agrari, que són d’interès gene-
ral per a la societat i que cal protegir-los 
encara que no tinguin activitat agrària 

en l’actualitat. També tipifica els edificis 
construïts a l’espai rural que siguin com-
plementaris a l’activitat agrària o bé que 
les activitats econòmiques que s’hi du-
guin a terme siguin artesanals.  

PLA SECTORIAL AGRARI • La vella demanda 
de l’elaboració d’un pla sectorial agra-
ri, pren el nom en l’esborrany de la llei 
de Pla Territorial Agrari de Catalunya, 
aquest tindrà com a base, entre d’altres, 

la informació del cadastre, del Mapa de 
Sòls de Catalunya, i regtistres i carto-
grafia oficial. Identificarà els esmentats 
Espais d’Alt Valor Agrari i els plans ur-
banístics hauran de ser coherents amb 
aquests. 

El Departament d’Agricultura haurà 
d’elaborar aquest pla, i els Plans Territo-
rials Agraris específics que s’escaiguin i 
el concretin, amb la col·laboració del De-
partament de Territori, per exemple el 
pla serà una garantia perquè es priorit-
zi la funció agrària davant la llei de ter-

ritori [vegeu informació a la pàgina 16]. 
El procediment d’elaboració ha de comp-
tar amb la participació, entre altres, de 
les organitzacions professionals agràries. 

El sindicat, però, hauria volgut que el 
text de la llei s’avancés i especifiqués zo-
nes d’actuació. “El pla sectorial agra-
ri dóna eines, però encara s’ha de fer. 
Podria haver anomenat llocs on de-
senvolupar plans sectorials agraris. 
Caldrà voluntat política per fer com-
plir la norma, que no ens passi com la 
representativitat als parcs naturals, 
que ha quedat per complir. Demanem 
coherència: que el que s’aprovi s’apli-
qui”, remarca Caball. 

FA IMPRESCINDIBLES ELS ESTUDIS D’IMPACTE 
AGRARI • El text de l’esborrany de la llei 
en diu Anàlisi d’Afeccions Agràries. Les 
figures de planejament territorial i ur-
banístic que afectin espais agraris hau-
ran d’incorporar-lo a la memòria i serà 
vinculant. D’altra banda, les obres per 
la construcció d’infraestructures d’in-
terès general a l’espai agrari hauran de 
complir amb el Pla Territorial Agrari i 
el Departament haurà de fer una Anà-
lisisd’Afeccions Agràries. “Qualsevol ti-
pus d’actuació haurà de comptar amb 
l’impacte agrari, ara no era una cosa 
vinculant. Això vol dir que  corregirà 
el que toqui de l’obra i determinarà 
les compensacions”, remarca Caball.

GESTIÓ DELS SÒLS ABANDONATS • La llei es-
tableix que el Departament haurà de fer 
un inventari de les parcel·les agrícoles 
en desús i haurà de crear-ne un registre. 
El mateix registre promourà fórmules 
de cessió o lloguer d’aquestes terres, sal-
vaguardant el dret a la propietat i l’ob-
tenció de rendes. Establirà la renda de 
lloguer anual i adjudicarà les parcel·les 
als sol·licitants a partir d’una convocatò-
ria pública. El sindicat ha reclamat que 
les adjudicacions prioritzin els joves i 
les dones que tinguin la consideració de 
titulars o cotitutlars d’explotacions pri-
orìtàres, la resta d’agricultors ramaders 
i silvicultors titulars també d’explota-
cions prioritàries i que prioritzi també 
aquells que treballen a la mínima dis-
tància possible, és a dir que el veí tingui 
preferència.

AGRICULTURA PERIURBANA • L’esborrany 
de la llei estableix que el Departament 
haurà d’identificar i delimitar les zo-
nes amb activitat agrària periurbana i 
tenir-les en compte a l’hora de progra-
mar mesures. El text reconeix que són 
zones amb una forta pressió per un ús 
social intensiu que pot comportar in-
compatibiltats amb l’activitat agrària. 
“És un capítol molt petit. És millora-
ble, no parla dels parcs agraris que 
s’han de crear per interès general”, 
apunta Caball. 

A punt • Impulsen una llei d’espais agraris que posa les eines per un pla sectorial agrari i la gestió pública dels sòls 
abandonats Impacte agrari • Les Anàlisis d’Afeccions Agràries seran vinculants per al planejament i les obres

DANI CODINA

Camp abandonat a mà esquerra i camp de presseguers conreat a mà dreta, Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) la primera setmana de juliol
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La llei d’espais agraris preveu l’arrendament forçós
 • Barcelona té prop de 2.400 ha agrícoles abandonades, només al Baix Llobregat ja n’hi ha 492
 • Els camps infrautilitzats passarien a un registre que promouria la mobilitat de la terra  

Unió de Pagesos va detectar el 2014 
que hi havia 2.394 ha agrícoles poten-
cialment abandondes a la demarcació 
de Barcelona, segons l’estudi d’identi-
ficació i caracterització de sòls agríco-
les abandonats encarregat per la Di-
putació de Barcelona. Les comarques 
metropolitanes són les que tenen més 
camps abandonats, al capdavant de les 
quals el Baix Llobregat: 492,73 ha de 
camps abandonats.

El Parc Agrari del Baix Llobregat, 
per exemple, incentiva l’arrendament 
donant suport als priopietaris, però 
no disposa d’un instrument legal efi-
caç si aquests no volen posar en circu-

lació la terra i la deixen abandonada. 
Segons el text de la futura llei d’es-

pais agraris, el Departament d’Agri-
cultura, les administracions locals, 
les organitzacions agràries professi-
onals i els representants del món co-
operatiu agrari col·laboraran en l’in-
ventari de terres en desús. Particulars, 
o a través d’organitzacions i cooperati-
ves agràries, o col·legis professionals, 
podran comunicar l’existència d’una 
presumpta parcel·la agrària en desús. 
El Departament es posarà en contacte 
amb la propietat i, després d’un infor-
me tècnic, si s’escau, podrà fer la de-
claració de parcel·la agrària en desús. 

Transcorreguts tres mesos des de 
la declaració de la parcel·la agrària en 
desús, si es manté incompleta la fun-
ció social de l’ús de la terra per infra-
utilització, aquesta passarà a formar 
part del Registre de parcel·les en de-
sús. Així l’Administració promourà 
l’arrendament forçós d’acord amb els 
requisits de l’arrendament rústic.

Aquest procediment haurà de ga-
rantir la mobilitat de la terra i evitar 
els problemes de sanitat vegetal que 
es deriven dels camps abandonats, 
a més de remarcar l’ús del sòl agrari 
com una circumstància d’interès ge-
neral. • A. G. 

Una llei cada cop 
més a prop

Josep Cuscó
Responsable de 
Política Territorial 
d’Unió de Pagesos

E l segon esborrany que ha 
sortit a la llum de la llei 
d’espais agraris sembla que 

ens acosta més que mai a a fer una 
llei demanada pel sindicat des de 
la represa democràtica. No és la 
llei que el sindicat hauria redac-
tat, però certament recull algunes 
de les reivindicacions històriques 
d’Unió de Pagesos.

Els camps abandonats expec-
tants d’una requalificació que mai 
no ha arribat, són ara mateix un 
dels principals problemes amb 
què ens trobem a les àrees amb 
més influència urbana. Si la llei 
agilita els mecanismes perquè els 
sòls abandonats s’hagin de posar 
en cultiu i perquè la nova pagesia 
pugui disposar d’una base territo-
rial per iniciar una activitat, la llei 
ja haurà valgut la pena.

Per altra banda, un cavall de ba-
talla del sindicat en l’època en què 
hi havia diners per fer infraestruc-
tures, era que els projectes de no-
ves vies de comunicació valoressin 
l’impacte que aquestes tindrien 
sobre les explotacions agràries per 
les que travessava. Estem cansats 
de demanar que quan una carre-
tera passa pel costat d’una granja, 
per exemple, l’impacte no és no-
més que es perdi base territorial, 
sinó que el pas de vehicles inter-
fereix en el benestar dels animals, 
per exemple. Tot i que això ho hem 
explicat fins a la sacietat, si no hi 
ha la llei que obligui a tenir-los en 
compte, sembla que aquests im-
pactes no existeixin.

Per tant, per tot això, benvingut 
sigui un pas més cap a la llei d’es-
pais agraris. Esperem que es du-
gui imminentment al Parlament 
de Catalunya, perquè passi el que 
passi, la tiguem aquesta legislatu-
ra. Un cop feta aquesta feina, hau-
rem de vetllar perquè el Departa-
ment que sigui continuï la feina, 
desenvolupi la llei amb els regla-
ments pertinents i apliqui tots els 
termes del text legal.

Finca abandonada a Sant Boi de Llobregat limítrof amb un camp de fruiters.  

A punt • Impulsen una llei d’espais agraris que posa les eines per un pla sectorial agrari i la gestió pública dels sòls 
abandonats Impacte agrari • Les Anàlisis d’Afeccions Agràries seran vinculants per al planejament i les obres

LES TRES PREGUNTES

Quan entrarà en vigor la llei?
Partíem d’un projecte de llei de la legisla-

tura anterior que hem refet i ara comptem 
amb un text que hem treballat amb les enti-
tats del sector i que genera un ampli consens. 
Ja l’hem fet arribar als grups del Parlament i, 
amb ells, treballem perquè pugui ser impul-
sada com a Proposició de llei. Confiem que 
aquest treball ens ajudarà a iniciar ben aviat 
la tramitació parlamentària, a la qual inten-
tarem donar caràcter d’urgència, per tenir la 
llei en vigor abans que acabi l’any.
Quins mecanismes per llei posaran en 
producció finques abandonades?

 Primer, cal detectar on són aquestes fin-
ques i, una vegada identificades, posar-se en 
contacte amb la propietat. Aquelles parcel·les 
definitivament identificades com a parcel-
les en desús s’inclouran en el Registre per 
ser adjudicades en règim de lloguer, a través 
de convocatòries en règim de concurrència 
competitiva. Està previst establir prioritats 
a l’hora d’adjudicar-les, donant preferència 

als joves i als professionals de l’agricultura. 
Aquestes prioritats es regularan per regla-
ment i a l’ordre de convocatòria d’adjudica-
ció anual.
Aprovada la llei, com impulsarà el De-
partament el pla sectorial agrari?

L’impuls del Pla Territorial Agrari de Ca-
talunya es farà a partir de la mobilització del 
territori i el sector, que és qui ha de definir i 
fer la proposta per establir quins són aquells 
espais d’alt valor agrari dins del seu àmbit. 
Es farà sobre la base d’un procés participa-
tiu i serà bàsic el desenvolupament dels Plans 
Territorials Agraris Específics. Ha de comp-
tar amb la participació de la ciutadania i els 
ens locals, els col·legis professionals, especial-
ment els competents en matèria d’agronomia 
i forests, les entitats ecologistes i altra societat 
civil organitzada, i amb la consulta precepti-
va a les organitzacions professionals agràri-
es més representatives i la representació del 
món cooperatiu agrari, a fi de ponderar els in-
teressos privats i públics relacionats.

“La llei d’espais agraris, en 
vigor abans que acabi l’any”

Meritxell Serret
Consellera 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

DANI CODINA
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ECONOMIA AGRÀRIA EL COMENTARIPOLÍTICA TERRITORIAL

Territori

Una nova llei  
de territori

Maria Rovira
Responsable 
d’Urbanisme 
d’Unió de Pagesos

ARXIU/DANI CODINA

Per fi tenim en una sola llei, 
que era absolutament neces-
sària, el substitut d’un re-

guitzell de lleis, com la d’urbanis-
me, paisatge, etcètera, a la qual 
podem aportar al·legacions. Però 
cal remarcar que no vam partici-
par en l’elaboració, tot i ser el sector 
agrari un actor principal  pel que fa 
als espais oberts. És una gran opor-
tunitat de fer les coses ben fetes, 
d’esborrar pràctiques que en el pas-
sat s’havien fet malament. 

Aquesta llei posa molt d’èmfasi 
en els espais oberts, i això ho po-
dríem compartir, però el que és 
incomprensible són els pals a les 
rodes a l’activitat agrària. I els po-
dríem enumerar: grans infraes-
tructures que tallen la xarxa de 
camins i de reg amb vies de servei  
que sovint no s’adeqüen a les mides 
de la maquinaria agrícola, vies ver-
des, blaves —tota classe de vies que 
sovint l’únic que fan és aixafar mes 
espai agrari—, molts canvis respec-
te de les activitats que s’hi poden 
desenvolupar, més facilitats però  
l’activitat principal queda en se-
gon terme i sense fer cap referència 
a l’Agenda 2030. Paradoxalment, 
posem tanques a tot en detriment 
d’un espai productiu, en canvi no 
hi ha manera de posar les “ratlles” 
per protegir-lo.

Podem semblar corporativistes   
però vivim en aquest país petit i no 
hi cap tot, i com he escrit en mol-
tes ocasions: si el volem començar 
de nou hem de pensar en la sobi-
rania alimentària i que, com a mí-
nim, puguem anar a comprar part 
dels nostres aliments el més a prop 
possible. Això vol dir ser més soste-
nibles i més lliures

grup. “Quan aquestes activitats passin 
de moda, el sòl quedarà enterrat irre-
versiblement sota  el ciment. I això, la 
llei de territori creiem que no ho vigi-
la prou. Sí que dona importància als 
espais oberts, però la traducció efecti-
va de la protecció del sòl agrari no és 
suficient”, diu Rovira.

MODEL DE PAÍS • Unió de Pagesos conside-
ra que la llei de territori és una oportu-
nitat per definir un model de país i per 
replantejar projectes i infraestrutures fa-
raòniques: “Tenim molta feina per fer 
cap a la sobirania alimentària. Si, com 
a país, no garantim que tenim pro-
ductors d’aliments que proveeixin els 
nostres mercats, haurem de dependre 
d’altres. L’eficiència i la sostenibilitat 
comencen pels circuits curts de co-
mercialització, és a dir, per la produc-
ció agrària de proximitat, per la qual 
necessitem base agrària”, exposa la res-
ponsable sindical d’Urbanimse. Així, per-
què la llei sigui efectiva en la protecció 
dels espais agraris, creu imprescindible 
que s’aprovi la llei d’espais agraris amb el 
mandat inequívoc de redactar el promès 
pla sectorial agrari (vegeu Tema del mes).

Una altra petició que Unió de Pagesos 
recull en les al·legacions és que les reser-
ves provisionals de sòls en espais oberts 
tinguin un termini de temps definit i en 
cas de no haver’s-hi desenvolupat cap 
projecte, quedin sense efecte.

al fet que els espais agraris acullin acti-
vitats i instal·lacions com els horts lúdics, 
per la microparcel·lació i l’especulació 
del preu del sòl que suposen (segons da-
des d’Agricultura, el preu mitjà d’arren-
dament d’una hectàrea d’horta el 2011 va 
ser de 771 €, mentre que una finca dedi-
cada al lloguer d’hortets privats pot obte-
nir una renda d’entre 3.000 i 5.000 euros/
mes/ha); les al·legacions del sindicat tam-
bé fan constar que les àrees i estacions de 
servei s’han d’ubicar a la vora de les car-

reteres, que els aparcaments de carava-
nes i autocaravanes no és imprescindible 
que s’ubiquin en espais oberts, que per-
què es destini espai obert a activitats lúdi-
ques de caire esportiu o cultural cal que 
siguin activitats col·lectives i d’interès 
públic, i, per acabar, que les instal·lacions 
vinculades a l’emmagatzematge, trans-
formació i comercialització de productes 
agraris o forestals per ubicar-se també en 
aquests espais han d’estar vinculades a di-
verses explotacions les produccions de les 
quals s’associïn a formes d’agricultura de 

MARIA CARRERAS

El conseller Rull va complir amb la pa-
raula donada a Unió de Pagesos i a final 
de maig va posar a informació pública 
l’avantprojecte de llei de territori (vegeu 
DOGC núm. 7377, del 25/05/17), a la qual 
Unió de Pagesos ha redactat un seguit 
d’al·legacions, que lliurarà abans que 
s’acabi el termini, el 14 de juliol. A partir 
d’aquí, el Govern ha d’aprovar el projecte 
de llei i començarà el tràmit parlamenta-
ri per a l’aprovacio definitiva.

La llei de territori, que està pensada 
perquè substitueixi les lleis sectorials 
d’ordenació del territori i urbanisme, i 
de gestió del litoral i del paisatge per in-
tegrar-les en un únic text, té una gran 
incidència en el sector agrari, especi-
alment en tot el que afecta la regulació 
dels espais oberts. En aquest sentit, les al-
legacions d’Unió de Pagesos giren entorn 
d’una mateixa petició: que es prioritzi la 
funció agrària dels espais oberts per ga-
rantir el manteniment de tots els espais 
productors d’aliments, i demanen que la 
llei incorpori els principis de la seguretat 
alimentària i de l’agricultura sostenible, 
com recull l’Agenda 2030 de l’ONU.

USOS DEL SÒL AGRARI • “Del sòl no urba-
nitzable dedicat a usos agraris no se’n 
pot desaprofitar ni un pam”, manifes-
ta la responsable d’Urbanisme d’Unió de 
Pagesos, Maria Rovira. Partint d’aquesta 
premissa, el sindicat es mostra contrari 

“La llei de territori dona 
importància als espais 
oberts, però no protegeix 
prou els espais agraris”

Volen que es prioritzi la funció agrària
Ús del sòl • El sindicat lliura al·legacions a la llei de territori per garantir la funció agrària dels 
espais oberts Model de país • Considera que és una oportunitat cap a la sobirania alimentària

Unió de Pagesos no està d’acord que els horts lúdics s’ubiquin als espais oberts per la microparcel·lació i l’especulació del preu del sòl que suposen

MONTSIÀ

Demanen una valoració ràpida 
dels danys causats per la 
pedregada al Montsià

La pedregada del dissabte 3 de juny va 
afectar greument 500 hectàrees de cul-
tiu a la Sénia, Godall i Ulldecona (Mont-
sià), a més d’altres municipis de l’interi-
or. Els impactes de les pedres van danyar 
oliveres i ametllers (que van patir trenca-
ments de branques i caigudes de fruits) i 
conreus de cítrics i cereals –ordi, sobre-
tot. Unió de Pagesos va demanar el dar-
rer 5 de juny al Departament d’Agricultu-
ra una valoració immediata de perjudicis 
per poder, així, comptabilitzar les pèrdu-
es a l’hora de sol·licitar una reducció dels 
mòduls de l’IRPF per inclemències clima-
tològiques. • RedACCió

BAIX LLOBREGAT

Celebren la decisió del jutge 
a favor del veí de Viladecans 
Salvador Cos

Unió de Pagesos celebra l’anul·lació del 
decret d’alcaldia de 10 de juny del 2016 
de l’Ajuntament de Viladecans contra els 
veïns del municipi Salvador Cos i Blanca 
Ruiz. La sentència del jutjat número 13 de 
Barcelona ha acceptat el recurs presentat 
per l’advocat dels veïns i ha revocat el pro-
cediment que els instava a desmantellar 
i abandonar l’estructura de fusta on resi-
deixen des que van ser expulsats judicial-
ment de la masia de Cal Menut, el 2003. El 
sindicat es felicita per la recuperació de la 
titularitat del pou a favor de Cos, a qui es 
va proporcionar suport jurídic i acompa-
nyament durant el procés. • C. M.

El desplegament proposat de la via del Ter 
pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya ha 
despertat els recels del sindicat. Aquest 
manté que el nou traçat, que preveu la 
implementació d’una ruta d’uns set qui-
lòmetres de longitud entre els municipis 
de Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de 
Segúries, és innecessari. El sindicat apos-
ta per la confluència de les pistes d’ús tu-
rístic existents a l’àrea —se’n compten, 
almenys, tres— i l’optimització de les in-
fraestructures actuals. Manté que la ur-
banització  del nou tram afectarà els con-
reus i les activitats ramaderes de la plana 

RIPOLLÈS

Alerten que la via ciclista del Ter malmetrà la 
plana agrícola de la vall 

de l’Alta Vall del Ter. A més, ha reclamat  
la implicació dels organismes públics per 
l’establiment  d’una regulació que fixi un 
límit de les curses esportives de munta-
nya i dels seus participants. Afirmen que 
sovint aquestes són motiu d’alteració de 
les pastures i causa de desperfectes a les 
propietats agrícoles. Finalment, el sindi-
cat ha exigit polítiques d’actuació que ga-
ranteixin la convivència entre l’activitat 
agrícola i la dinamització de l’espai natu-
ral. Unió de Pagesos reivindica que la pa-
gesia és un agent actiu del territori que ha 
de ser inclòs en les decisions que es pren-
guin sobre la seva gestió.  • C. M.
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SECTORS RAMADERS EL COMENTARIFAUNA SALVATGE MEDI RURAL

APUNTS DE METEOROLOGIA

Demanen mantenir l’emergència cinegètica 
per senglars a la demarcació de Girona
• El sindicat també ha participat en la primera sessió del grup de treball d’experts sobre voltors

CLARA MACAU

El sindicat ha interposat al juliol un re-
curs davant el Departament d’Agricul-
tura per sol·licitar l’ampliació de l’estat 
d’emergència cinegètica, que deixarà de 
ser vigent el setembre vinent, amb l’ini-
ci de la temporada de caça. Així, dema-
na que l’alerta continuï activa fins que el 
volum de la població de senglars se situï 
sota del llindar fixat per llei.

Unió de Pagesos va reclamar al fe-
brer la posada en marxa del Pla especial 
de control del senglar, inclòs en el nou 
Pla de prevenció de danys i riscos origi-
nats per la fauna cinegètica. El Pla impli-
ca la creació d’un òrgan de coordinació 
amb els actors del territori per concre-
tar les mesures del pla i endegar-lo amb 
la participació dels sectors afectats per 
la sobrepoblació de senglars. A més, el 
sindicat considera imprescindible que 
s’exigeixi als titulars de les àrees priva-
des de caça la tramesa de dades de captu-
res per poder fer estimacions reals de la 
població d’animals. 

El sindicat recorda que els senglars 
malmeten els conreus i provoquen que 
sigui inviable conrear moltes parcel-
les que, per tant, acaben abandonades. 

Això representa un increment de la mas-
sa boscosa i el consegüent augment del 
risc d’incendis. Els senglars, afegeixen, 
també són causa d’accidents de trànsit.

VOLTORS  • Al juny es va celebrar a Llei-
da la primera sessió del grup de treball 
d’experts sobre voltors, organitzada a 
petició d’Unió de Pagesos per estudiar 

millores en la inspecció de danys pre-
sumptament causats pel voltor comú. 
El grup de treball és un compromís de 
la Direcció General de Polítiques Ambi-
entals i Medi Natural del Departament 
de Territori i Sostenibilitat  i està format 
per experts d’aquest Departament, tres 
veterinaris i dos representants del sindi-
cat. • C. M.

Danys causats pels senglars al Pla de l’Estany el 2011

ARXIU / UNIÓ DE PAGESOS 

Rebutgen un 
macrocàmping a 
Garriguella

El sindicat ha manifestat la seva opos-
ció a l’execució d’un projecte de càm-
ping que preveu 665 unitats d’acam-
pada amb una capacitat per a 1.995 
usuaris en una superfície de 17,48 ha 
a Garriguella (Alt Empordà). L’equi-
pament, que també ha d’allotjar un 
restaurant, un supermercat, un bar i 
un auditori, suposarà un fort impac-
te de densificació en una població de 
només 857 habitants. En total, són 
8.700 metres quadrats d’edificabilitat 
situats en un terreny que està inclòs 
en la categoria d’espais “de protecció 
territorial d’interès agrari i paisat-
gístic” del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques de Girona (2011). Les 
instal·lacions són, així,  incompati-
bles amb el compromís, fixat per nor-
mativa, que determina que aquestes 
àrees han de “mantenir majoritària-
ment la condició d’espai no urbanit-
zat”, llevat que existeixi un interès 
públic justificat o que s’ aporti qua-
litat al medi. 

POSSIBLE MANCA D’AIGUA • Un infor-
me recent de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha deixat constància 
que cal avaluar les necessitats hídri-
ques del projecte per a la implantació 
del càmping i justificar la capacitat de 
la xarxa existent. • C. M.

Juny d’infart
MONTSERRAT BUSTO

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

L’anomenat estiu climàtic el constituei-
xen els mesos de juny, juliol i agost. L’es-
tiu astronòmic comença una mica més 
tard, quan el sol arriba al seu punt més 
alt sobre l’horitzó o quan es viu el dia més 
llarg: 21 de juny, encara que per tradició 
es diu que la nit més curta és la de la re-
vetlla de Sant Joan. L’augment d’hores 
d’insolació es tradueix en un increment 
de temperatura, que no es produeix de 
cop, ja que el mar triga el seu temps a es-
calfar-se. Per això, el pic de calor s’acos-
tuma a viure més entrat el juliol i prin-
cipi d’agost.

Però enguany el factor astronòmic ha 
tingut un pes més aviat discret davant la 
contundent entrada d’aire càlid africà 
que ha afectat de ple Catalunya al llarg 
del juny. De fet, del 10 al 26 es va viure 
l’episodi de calor més persistent en un 
juny des d’aquell inoblidable estiu del 
2003.

FINAL DE CURS INFERNAL • A partir del dia 
10 la temperatura va assolir valors típics 
d’una calorada de ple estiu. El curs enca-
ra no havia acabat i les escoles es van con-
vertir en forns on els nens es rostien a foc 
lent, mentre les piscines municipals s’es-
pavilaven per avançar la temporada per-
què els xiquets es posessin en remull.

Els valors més alts es van assolir entre 
el dia 15 i el 23: 40,4°C a Vinebre, 39,8°C a 

duir un assecament massa sobtat dels ce-
reals.

Les nits tropicals (quan la tempera-
tura nocturna no baixa de 20°C) es van 
produir tant a les comarques costaneres 
com a l’interior. Així la Noguera, l’Alt i 
Baix Empordà, l’Alt Camp, el Barcelonès, 
el Maresme i el Bages van compartir nits 
d’insomni. A la capital, amb l’illa de ca-
lor generada pel revestiment del ciment, 

el transport i la contaminació, la tempe-
ratura no va baixar dels 25°C durant gai-
rebé 3 dies. I entre broma i broma, el mot 
nit tòrrida va anar obrint-se pas per de-
finir aquest nou llindar dels 25°C, inu-
sual a Europa. Veurem quant triga a ac-
ceptar-se mundialment dins d’aquest 
context de canvi climàtic on viurem ex-
trems climàtics de manera més habitual.

FINAL DE TRACA • Amb vanos i ampolles 
d’aigua vam anar fent via fins a Sant 
Joan —patint per la perillosa conjunció 
de revetlla i boscos assedegats—, quan 
va arribar la traca final. Vam passar de 
veure cels blaus a admirar blanquíssims 
cúmulus congestus que es van transfor-
mar en cumulonimbus de tots tipus, 
deixant senyores tempestes generoses en 
pluja intensa, calamarsa, pedra i ratxes 
fortes. La tempesta de Girona del 30 me-
reix una menció especial pels 52,1 mm 
caiguts en 30 minuts i l’abundància de 
pedra i calamarsa que va deixar una es-
tampa més pròpia d’Hèlsinki que d’una 
ciutat mediterrània.

L’alta muntanya, amb temperatures 
negatives, es va cobrir de neu i 11 estaci-
ons meteorològiques amb més de 10 anys 
de dades van igualar o superar la seva mí-
nima absoluta de juliol: el Port del Com-
te, 2.316 m al Solsonès, -0,3°C, Viladrau 
(Osona) 5,8°C, Santuari de Queralt (Ber-
guedà) 7,0°C  o Camarasa (Noguera) 8,3°C. 
De la calor abrusadora al fred inusual: un 
Dragon-Khan meteorològic.

Benissanet o 39,2°C al pantà de Riba-roja 
(tots a la Ribera d’Ebre, durant el dia 17), 
39,0°C a Seròs o Alcarràs (Segrià, dia 22), 
38,7°C a Artés (Bages, dia 23) o 38,6°C a 
Tàrrega (Urgell, dia 22), al Masroig (Prio-
rat, dia 17), a Tremp (Pallars Jussà, dia 17) 
i a Alguaire (Segrià, dia 22). 

Amb tanta calor es va accelerar la ma-
duració de la fuita —que també va estar 
afectada pels cops de calor— i es va pro-

SMC / XAVIER CÁLIZ

Temperatura mitjana mensual, juny 2017
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TEMA DE L’INFORME

InformeInforme

Life Clinomics: adaptació al canvi climàtic

PUBLICITAT

MEDI AMBIENT

PUBLICITAT

DAVID VIVET

EQUIP TÈCNIC D’UNIÓ DE PAGESOS

Unió de Pagesos participa per pri-
mera vegada en un programa Life 
europeu liderat per la Diputació 

de Barcelona, juntament amb l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic [OCCC], el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre [COPATE], l’Oficina del 
Parc Natural del Montseny, el Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès [CCAP], la confe-
deració sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC), la Unió 
General de Treballadors de Catalunya 
(UGT) i la Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria, Serveis i Navegació de Barcelo-
na [CCB]. El Projecte rep el nom de Life 
Clinomics en una clara referència al fet 
que aborda els efectes del canvi climà-
tic. Compta amb un pressupost total de 
1.392.349 euros subvencionat per la Unió 
Europea amb 835.278 euros, el 60 %, i la 
resta és una contribució del promotor i 
dels socis beneficiaris. Amb una dura-
da de tres anys, les tasques varen comen-
çar el juny del 2016 i acabaran a final del 
juny del 2019.

L’objectiu del programa és augmen-
tar la resiliència de les entitats locals me-
diterrànies a través de la intervenció en 
tres territoris (Montseny, Terres de l’Ebre 
i Penedès) i en tres activitats econòmi-
ques (turisme, agroforestal i pesca). La re-
siliència és un concepte que estarà cada 
vegada més present i es defineix com la 
capacitat d’adaptació als canvis i a les si-
tuacions adverses. Com més resiliència, 
més resistents serem als efectes del can-
vi climàtic. Durant el projecte es realit-
zaran diferents accions encaminades a 
estudiar els efectes del canvi climàtic en 
aquests tres territoris clarament diferen-
ciats, però a la vegada especialment sen-
sibles.

Dins del programa, cada entitat par-
ticipant té una funció concreta, així, per 
una banda tenim el soci de coneixement, 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
que a través dels estudis ajudarà a conèi-
xer el canvi climàtic a Catalunya. Els so-
cis territorials, que s’encarreguen de co-
ordinar les accions que cal desenvolupar i 

tenim CONC i UGTCAT en representació 
dels treballadors assalariats, la Cambra 
de Comerç de Barcelona en representació 
del sector serveis i Unió de Pagesos, com a 
representant al sector agroforestal. 

ACCIONS • La primera acció ha consistit 
en la realització de tres estudis sobre els 
efectes del canvi climàtic, un en cada 
territori: diagnosi, impactes i vulnerabi-
litats. I la redacció de tres diagnosis so-
bre la capacitat social i institucional per 
augmentar la resiliència. Els estudis han 
estat realitzats per diferents consultories 
i han estat coordinats per la Diputació de 
Barcelona i l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic [podeu descarregar-vos-el gra-
tuïtament els estudis a l’adreça: http://
lifeclinomics.eu/ca/informes].

Durant aquest 2017 i fins principi del 
2018, s’estan convocant les meses de tre-
ball. Es tracta d’unes reunions que es fan 
a cada territori, a on assisteixen repre-
sentants de les administracions i de tots 
els sectors econòmics. Aquestes troba-
des s’organitzen a través d’un pla de par-
ticipació liderat per cada soci territorial, 
on es presenten els principals efectes del 
canvi climàtic que han sorgit dels estudis 
i es debaten entre tots els actors econò-
mics, per tal de trobar quines han de ser 
les actuacions a per mitigar-lo. 

Així, través de l’escala local, es prete-
nen engegar processos participatius que 
permetin recollir l’opinió de tots els ac-
tors econòmics, amb l’objectiu final de 
consensuar un document conjunt, un 
per cada territori: el Pacte per l’adaptació 

que són el Consorci de les Terres de l’Ebre, 
l’Oficina del Parc Natural del Montseny i 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. I final-

ment, els socis econòmics que represen-
ten els diferents sectors econòmics i pro-
ductius presents a tots els territoris. Així 

El projecte està dirigit a 
agricultors, ramaders i 
silvicultors que vulguin 
conèixer els efectes del canvi 
climàtic a les �nques i quines 
solucions s’estant plantejant

CLINÒMICS
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InformeInforme

Objectiu • Clinòmics promourà la resiliència al canvi climàtic al Parc Natural del Montseny, al Penedès i a les Terres 
de l’Ebre Accions • Es faran meses de treball,estudis, proves pilot i cursos per adaptar-hi l’activitat agroforestal

PUBLICITATPUBLICITAT

haurem d’aplicar per adaptar-nos-hi. I 
una segona sessió pràctica, que consisti-
rà en una visità tècnica a una explotació, 
centre d’investigació o empresa, que ja 
porti a la pràctica mesures d’adaptació 
al canvi climàtic. 

Finalment, el 2019 estan previstes les 
Jornades de la Mediterrània, on es convi-
daran diferents sindicats agraris i insti-
tucions de dins de l’àmbit mediterrani, 
per explicar-los els resultats obtinguts 
i per debatre conjuntament quines són 
les millors actuacions i quin ha de ser el 
camí que caldrà seguir, tan per part de 
les administracions com pel sector. 

Per a Unió de Pagesos és important  
participar en aquest programa europeu, 
ja que es tracta d’un instrument financer 
que la Unió Europea utilitza per finan-

çar projectes específicament destinats a 
la conservació del medi ambient i al des-
envolupament de la política i la legisla-
ció comunitàries en matèria ambiental. 

Per primera vegada una administra-
ció pública, en aquest cas la Diputació de 
Barcelona, ha volgut incorporar directa-
ment l’opinió del sector agrari en el de-
bat sobre adaptació al canvi climàtic. És a 
dir, que prodrem aportar el coneixement 
empíric als resultats del projecte, cosa 
que ha de propiciar que les noves políti-
ques ambientals a l’escala local, almenys 
aquesta vegada, s’articulin tenint la sen-
sibilitat i els coneixements suficients del 
sector agrari. 

El canvi climàtic és una realitat, cal 
conèixer com adaptar-nos als efectes que 
ja en patim, però també hem de ser ca-
paços de preveure’n els que vindran. 
Aquests impactes afectaran els sistemes 
naturals, però també la salut de les per-
sones i les activitats econòmiques. Preve-
nir i reduir la vulnerabilitat és la millor 
estratègia d’adaptació.

COM PARTICIPAR-HI O INFORMAR-SE’N • El 
projecte està dirigit a agricultors, rama-
ders i silvicultors que vulguin conèixer 
més detalladament els efectes del canvi 
climàtic a les finques i quines solucions 
s’estan plantejant avui dia per resol-
dre’ls. Podeu participar al projecte de 
diferents maneres: mantenir-vos infor-
mats, rebent per correu electrònic but-
lletins amb els resultats que es vagin 
publicant i els actes que s’organitzin, 
assistint a les meses de treball i partici-
pant a la selecció de les accions pilot i 
en la redacció del Pacte per l’adaptació al 
canvi climàtic. També podeu participar 
en els cursos de formació sobre l’adap-
tació al canvi climàtic, a final del 2017 
i durant el 2018. Podreu assistir al Con-
grés de la Mediterrània sobre adaptació 
al canvi climàtic del sector agroforestal 
l’any 2019. Per estar informats de totes 
les trobades, cursos, actes, etcètera, que 
es realitzin dins del programa Life Cli-
nomics, envieu un mitssatge a dvivet@
uniopagesos.cat, indicant “participar life 
clinomics”, i ens posarem en contacte.

http://lifeclinomics.eu.

als efectes del canvi climàtic, que haurà 
tingut el suport de les administracions 
locals, pagesia, pesca, turisme, societat, 
indústria i treballadors.

Aquests pactes seran utilitzats per la 
Diputació de Barcelona i les administra-
cions locals a l’hora d’engegar polítiques 
que ajudin a seguir desenvolupant la nos-
tra activitat amb garanties dins del nou 
escenari climàtic. 

A les meses de treball, també es presen-
tarà un document que recollirà les noves 
tendències, processos, maquinària, etcè-
tera, que a dia d’avui siguin pioners en la 
millora de la resiliència de les explotaci-
ons (estalvi d’aigua, eficiència energètica, 
noves varietats, nous productes, etcètera). 
D’aquesta llista, es seleccionaran les dues 
demostracions que més s’hagi demostrat 

que interessaven als assistents a les me-
ses, i s’executaran dins de les accions pilot 
demostratives que contempla el projecte. 
L’objectiu és mostrar una aplicació real 
d’una acció d’adaptació al canvi climàtic, 
que es monitoritzarà i s’estudiarà, per po-
der-ne valorar la viabilitat. 

CURSOS • Partint dels estudis i els resul-
tats de les meses de treball, aquests cur-
sos estaran orientats a mostrar les me-
sures d’adaptació al canvi climàtic més 
importants o actuals aplicades al sector 
agroforestal. Prioritzaran l’aplicació 
pràctica per sobre de la teòrica. Dividits 
ens dues sessions, dos matins, la prime-
ra serà teòrica, on s’explicaran els prin-
cipals efectes del canvi climàtic que el 
sector haurà d’afrontar i quines mesures 
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PAGÈS I EMPRESARI

Registre de productor de residus, gestió de dejeccions i GPS
Decret 2016 • Les explotacions ramaderes existents s’han de donar d’alta del Registre general de persones productores de residus
Aplicació dejeccions • Tots els ramaders que transporten dejeccions a més de 10 km han d’anar equipats amb GPS

LLIBRES WEBS

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021
Agència Catalana de la Seguretat Alimentària

Generalitat de Catalunya, novembre del 2017

El Pla és el marc de referència de les accions públiques 
de la Generalitat i els ens locals, en aquesta matèria, per 
aquests cinc anys. Planteja els seus objectius en els àm-
bits de la innocuïtat dels aliments; sanitat, nutrició i 
benestar animal; sanitat vegetal; productes fitosanita-
ris i zoosanitaris, i contaminació ambiental, si afecten 
directament la seguretat alimentària. Unió de Pagesos 
ha intervingut en la elaboració, que ha estat en mans de 
les administracions, institucions, societats científiques 
i professionals relacionades amb la seguretat alimentà-
ria, i també de la societat civil. • MARGA HeReu

Codi de bones pràctiques en l’organització i celebra-
ció de curses i marxes per muntanya
Grup de Treball del Codi de Bones Pràctiques

Territori i Sostenibilitat, maig del 2017

Tot i no estar recollit en cap legislació, ha de garantir la 
pràctica responsable en l’organització de curses i mar-
xes de muntanya. S’ha elaborat de manera participada 
del 2015 al 2017 entre entitats i empreses organitzado-
res, propietat forestal i les institucions. S’ha assajat en 
diverses proves pilot. Un dels objectius és fer conèixer 
el món rural i la propietat forestal, respectar-los du-
rant aquests esdeveniments i causar el mínim impac-
te, i si és el cas, corresponsabilitzar-se’n. • AlbeRt GARCiA www.ies-sim.com

El web acull una eina desenvolupada 
pel Departament d’Agricultura, l’IR-
TA i l’Eurecat-Centre Tecnològic de Ca-
talunya. Es tracta d’un simulador de 
reg que permet calcular els efectes de 
diferents escenaris, estratègies i ca-
suístiques de reg. És senzill: cal regis-
trar’s-hi, definir els escenaris sobre els 
quals es vol experimentar i observar la 
simulació. L’eina compta amb un reco-
manador que és una font d’aprenentat-
ge i a la vegada evidencia punts de mi-
llora. Segons Josep Pijuan, d’Eurecat, el 
simulador permet estalvis de fins al 18 
% en el consum d’aigua i millora un 33 
% la productivitat de l’aigua. • M. C.

www.wmocloudatlas.org

Web vinculada a l’Organització Mete-
orològica Mundial (WMO, en les sigles 
en anglès) que està dedicada a l’edició 
actualitzada el març d’aquest 2017 de 
l’Atles Internacional de Núvols. L’Atles 
descriu el sistema de classificació dels 
núvols i dels fenomens meteorològics 
vinculats i ofereix informació relacio-
nada amb un llenguatge planer. Inclou 
una galeria de fotografies amb multi-
tud d’imatges espectaculars tant de 
meteoròlegs professionals com d’ama-
teurs i amants del cel (també de cata-
lans), i fins i tot una eina que et permet 
comparar entre dos núvols, o cercar-ne 
segons diferents variables.  • M. C.

INFOGRAFIA: XAVIER CÁLIZ

lluíS ubACH MAS
CAP D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ENGINYERIA AGRÀRIA

D’AGROXARXA

El 2016 el Decret 197/2016, de 23 de 
febrer, va regular el Registre gene-
ral de persones productores de re-

sidus de Catalunya. Aquest estableix que 
s’hi han d’inscriure les persones produc-
tores de residus perillosos (residus zoosa-
nitaris) i les que produeixen mes de 1.000 
t/any de residus no perillosos, per exem-
ple, cadàvers d’animals i dejeccions ra-
maderes, encara que aquestes darreres 
només en el cas que es lliurin a un gestor 
de residus; si s’apliquen al sòl com a fer-
tilitzant no tenen la consideració de resi-
dus. Unió de Pagesos ha estat fent gesti-
ons davant el Departament de Territori 
i Sostenibilitat per tal que la inscripció 
al registre de les explotacions ramaderes 
existents es faci d’ofici tal com preveu la 
norma que regula el registre per a les no-
ves activitats ramaderes. En aquest cas, 
les noves explotacions són inscrites d’ofi-
ci per l’Agència de Residus, quan la Gene-
ralitat o l’ajuntament corresponent, un 
cop atorgada l’autorització ambiental o 
la llicència ambiental o rebuda la comu-
nicació corresponent, ho comuniquen a 
l’agència als efectes que es realitzi la ins-
cripció en el registre. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha constatat que 
no és possible fer la inscripció d’ofici de 
les explotacions ramaderes existents, ja 
que la informació que s’ha d’inscriure 
en el registre no es pot deduir de la in-
formació actual de les autoritzacions, lli-
cències i comunicacions ambientals. Per 
aquest motiu, no es pot fer d’ofici l’alta 

al Registre de les explotacions ramade-
res existents i aquestes s’han de donar 
d’alta. La inscripció és pot fer telemàti-
cament a través del  Sistema Documen-
tal de Residus, aplicació  web de la Junta 
de Residus o bé presencialment i cal fer 
el pagament d’una taxa de 47,49 € (21 % 
IVA inclòs). En el procés d’alta cal d’indi-
car tots els residus que es produeixen en 
una explotació ramadera, i la quantitat; 
cal indicar les característiques de cada 
residu, així com les característiques dels 
sistema d’emmagatzematge de cadascun 
i, finalment, el tractament i la gestió que 
es realitza per als residus produïts. 

GESTIÓ DE DEJECCIONS • També volem re-
cordar l’obligació que tenen tots els ra-
maders, estiguin en zona vulnerable o 
no, o que transporten o realitzen apli-
cacions de dejeccions a més de 10 Km de 
les instal·lacions ramaders d’origen, que 
els equips de transport i aplicació han 
d’anar equipats amb un dispositiu elec-
trònic de posicionament global [GPS] i 
una unitat de registre de les dades. Les 
dades que haurà de contenir el registre 
per garantir la traçabilitat del transport 
i aplicació de les dejeccions ramaderes 
són la matrícula de la màquina que rea-
litza el transport, les coordenades UTM 
X i Y del punt de càrrega, la Marca oficial 
de la granja d’origen, la data i l’hora del 
moment en què es realitza la càrrega, 
el tipus de dejecció que es transporta i 
aplica, les característiques de les dejecci-
ons, les coordenades UTM X i Y del punt 
de destinació, la data i hora del moment 
de l’aplicació o descàrrega, la identifica-
ció SIGPAC en el cas d’aplicació agrícola 

i la identificació  del Gestor de residus 
o Centre de gestió de dejeccions o bassa 
conjunta en cas que la destinació de les 
dejeccions siguin aquests. 

En aquest punt també cal recordar 
l’obligació que tenen els ramaders de te-
nir al dia el Llibre de gestió de les dejec-
cions ramaderes i que en el cas que el ra-
mader apliqui  dejeccions en parcel·les 
situades en zones vulnerables, al llibre 

de gestió s’hi han d’anotar les aplicacions 
de tot tipus de fertilitzants nitrogenats. 
El Llibre de gestió ha d’estar a disposició 
de les administracions competents du-
rant 5 anys i les anotacions s’han d’efec-
tuar en els set dies següents a la realit-
zació de l’acció. Les explotacions grans, 
incloses a annex I d’autorització ambien-
tal, han de presentar anualment el llibre 
de gestió al DARP.

Aparell GPS al 
tractor o camió

Unitat de registre: 
Recull de dades dels 

posicionaments

Enviament de dades a 
través de la Xarxa GPRS 

al centre de control

Accés de l’usuari al centre 
de control, via Internet: 
ramader, transportista, 

etcètera.

L’usuari completa dades: 
matrícula vehicle, marca
granja, recinte SIGPAC, 

etcètera.

Elaboració del �txer, a 
disposició del DARP

Com fer l’aplicació de purins a més 
de 10 km de l’explotació
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pinso ecològic. “Tenim la cabana d’ani-
mals ecològics més important de l’Es-
tat i som la primera comunitat en fa-
bricació de pinso ecològic”, exposa. I 
continua: “Segons dades de l’any pas-
sat, del pinso ecològic que es produ-
eix a Espanya, prop del 60 % es fa a 
Catalunya. Però no tenim prou matè-
ria primera per elaborar-lo i ens ve-

iem obligats a recórrer a altres comu-
nitats perquè ens proveeixin cereals 
com blat, ordi, i civada, també pèsol, 
i a d’altres països, blat de moro i soja”. 
De fet, per aconseguir que hi hagi cerea-
listes que es passin al sector ecològic per 
cobrir les necessitats de pinso, la cooper-
tiva de Salelles, juntament amb l’IRTA 
Mas Badia, i les empreses Nutrex i la Giro-
nina treballa en un grup operatiu per as-
sessorar els pagesos interessats.

EL CULTIU • Al Soler de Sant Pau, a Sant 
Pau de Casserres (Berguedà), en Joan i en 
Josep Comellas, pare i fill, fa 23 anys que 
es dediquen al cultiu de cereal ecològic. 
“Després del gran incendi del 1994 
vam decidir que volíem un cultiu més 
sa i, a més, a mi, els sulfats em perju-
dicaven molt la salut”, explica en Joan.

Els Comellas menen 65 ha de cereal 
ecològic i treballen diverses varietats de 
blat panificable (alcalà, xeixa, kamut, es-
pelta...), també blat per a pinso (sobretot, 
nogal), farratge (com la veça i la civada), 
ordi i, fins i tot, la lleguminosa més carac-
terística del Berguedà, el pèsol negre, que 
venen tant en gra com cuit en pots de con-
serva. Ells són uns dels pagesos que venen 
cereal a la cooperativa de Salelles. 

Per assegurar una bona gestió del cul-
tiu del cereal ecològic, els Comellas ex-
pliquen que la rotació de cultius és in-
dispensable per garantir finques més 
netes d’herbes i sòls més ben nutrits. 

Un altre tema estrella és la gestió de 
la flora auxiliar: “Fem falses sembres: 
preparem la terra per sembrar, dei-
xem que creixin les males herbes i 
abans que granin, les remenem i les 
incorporem al sòl”, explica en Josep. 

I dos esculls importants amb els quals 
topen els pagesos del Soler de Sant Pau 

Pagesos del Berguedà conreen cereal ecològic 
per a pinso per a un mercat que n’és de�citari
• L’augment constant de la ramaderia ecològica ofereix oportunitats de creixement als cerealistes eco

“El 60 % del pinso ecològic 
de l’Estat es produeix a 
Catalunya, però no tenim 
prou matèria primera”

Josep Comellas, de l’explotació el Soler de Sant Pau (Berguedà), on fa 23 anys que van recovertir les ¦nques a la producció ecològica

MARIA CARRERAS - CASSERRES (BERGUEDÀ) I SALELLES 
(BAGES)

En vint anys, l’agricultura ecològi-
ca a Catalunya ha passat de 5.000 
a 171.000 hectàrees inscrites, i de 

236 a 3.238 operadors, segons va explicar 
el president del Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica [CCPAE], Daniel 
Valls, el 23 de maig, a la Comissió d’Agri-
cultura del Parlament. També va exposar 
que els més de 400 milions d’euros factu-
rats el 2015 confirmen Catalunya com el 
primer clúster agroalimentari ecològic a 
l’Estat. Pel que fa al consum, les dades de 
Valls ratifiquen la societat catalana com 
la que més productes bio consumeix de 
l’Estat, i constaten que el 45 % del pro-
ducte ecològic obtingut a Catalunya es 
comercialitza a casa nostra mateix. 

És en aquest context que situem l’aug-
ment de les explotacions ramaderes eco-
lògiques (de 255 el 2002, a 834 el 2016, 
segons el Recull d’estadístiques del sector 
ecològic a Catalunya 2000-2016, del CCPAE) 
i, en conseqüència, l’increment de la de-
manda de cereal i farratge ecològic per 
transformar en pinso. El gerent del Ce-
ller cooperatiu de Salelles, Josep Oliveres, 
ho coneix bé ja que la cooperativa per la 
qual treballa és pionera, des del 2004, en 
la transformació i comercialització de 

són: la fertilització i l’emmagatzematge. 
Per al primer, en Josep explica com mi-
nimitzen la falta de fems amb la qual es 
troben: “Comprem uns granulats eco-
lògics, que són càpsules de gallinas-
sa, per assegurar que el rendiment 
puja una mica”. I pel que fa a l’emma-
gatzematge, han d’estar pendents que 
el morrut no piqui el gra i que el possi-
ble excés d’herba acumulada amb el gra 
no en faci pujar més del compte la hu-
mitat. Aquesta és una problemàtica ha-
bitual davant la qual la cooperativa de 
Salelles està treballant per donar-hi res-
posta, oferint als seus proveïdors un es-
pai on portar-hi el gra.

Sobre el cultiu i el rendiment, Olive-
res apunta que en zones de més baix ren-
diment, la producció ecològica de cereal 
pot ser més rendible que la convencio-
nal: “Són zones que depenen molt del 
clima i de la fertilització i, per tant, 
com que la producció serà similar, 
surt més a compte fer ecològic, que 
està més ben pagat”.

LA COOPERATIVA DE SALELLES • Aquest 
juny, la cooperativa de Salelles pagava 
l’ordi ecològic a 230 euros/tona, mentre 
que el convencional es pagava a 165; en 
el cas del blat de moro, la distància enca-
ra és més gran: l’ecològic el paguen a 370, 
mentre que el preu de mercat del con-
vencional era de 185. “Els preus, els fi-
xem per anar creixent però no per lu-
crar-nos com a empresa”, diu Oliveres.

 A l’any, processen unes 15.000 tones 
de pinso, de les quals més del 80 % és en 
ecològic. “Vam apostar des de bon co-
mençament per fer una línia separa-
da, en una fàbrica a part, per evitar 
contaminacions”, explica el gerent. 

Un veterniari es cuida de les formula-
cions, tot i que també es poden fer perso-
nalitzades, i la majoria de la producció, 
un 85 %, es queda a Catalunya. 

Josep Oliveres destaca que des de la 
cooperativa treballen per oferir una es-
tructura i una manera de funcionar se-
riosa: “Busquem tirar el sector enda-
vant i que sigui competitiu, i que aquí 
els productors trobin una seguretat 
en el preu, en les estructures...”. En 
aquest sentit, posa l’accent en la neces-
sitat de créixer amb mesura i coherèn-
cia: “Qui té més camí per créixer és el 
sector productor de la matèria prime-
ra, però cal fer-ho no com una moda, 
sinó creient amb la filosofia de la pro-
ducció ecològica. Si no, no té sentit”.

http://www.coopsalelles.com

LA TERRA

ÀREA DE FORMACIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS: CURSOS I CONTACTE • PRIMAVERA - ESTIU 2017

Cursos del Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya

(les localitats estan pendents de con�rmar)
Cursos sectorials:
• Enologia, a Cervera (Segarra)
• Manipulació de productes tosanitaris 

(qualicat), a Vilassar de Mar 
(Maresme) i a Sant Boi (Baix Llobregat)

• Agricultura ecològica, a Falset (Priorat)

Cursos transversals:
• Emprenedoria, a Amposta (Montsià), 

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 
Reus (Alt Camp), a Gandesa (Terra 
Alta), a Lleida (Segrià), a Girona 
(Gironès), i a Calaf (Anoia)

• Ser soci d’una cooperativa, a 
Mollerussa (Pla d’Urgell)

• Xarxes socials, a la Seu d’Urgell (’Alt 
Urgell)

Cursos plurirregional 2017

(les localitats estan pendents de con�rmar)
Unió d’Unions:
• Producció agropecuària, a Tarragona 

(Tarragonès)
• Cultius herbacis, a Cervera (Segarra)
• Fitosanitaris (nivell qualicat), a Bellvís 

(Pla d’Urgell)i a Reus (Baix Camp)
• Producció en el sector vitivinícola, a 

Batea (Terra Alta)
• Biocides especíc, a Manresa (Bages)
• Benestar animal (transport), a Figueres 

(Alt Empordà)
• Benestar animal (especíc), a Figueres 

(Alt Empordà)
• Viticultura, enologia i tecnologia en 

l’elaboració, a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)

• Fitosanitaris (nivell bàsic), a les Terres 
de l’Ebre

• Ecològica, a Tremp (Pallars Jussà) 

Cursos sectorials:
• Agricultura i alimentació 
• Internet i correu electrònic
• Informàtica i Internet al medi rural 

(bàsic)

• Manipulació d’aliments

Contacte amb l’Àrea de Formació 

www.formacio.uniopagesos.cat

PER A COMARQUES DE LLEIDA

OFICINA A LLEIDA:
Josep Anton Pascual / Víctor Mateu
Passeig de Ronda, 3 baixos
Tel.: 973 28 82 00
japascual@uniopagesos.cat
vmateu@uniopagesos.cat

COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL

OFICINA A BARCELONA:
Maite Pujol
C/ Ulldecona, 21-33
Tel.: 93 268 09 00
mpujol@uniopagesos.cat

COMARQUES DE TARRAGONA

OFICINA A REUS:
Xesca Abelló
Av. Països Catalans,25
Tel.: 977 33 32 32
xabello@uniopagesos.cat 

TERRES DE L’EBRE

OFICINA A REUS:
Santi Vives
Av. Països Catalans,25
Tel.: 977 33 32 32
svives@uniopagesos.cat

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

OFICINA A BARCELONA:
Montse Lligadas
C/ Ulldecona, 21-33
Tel.: 93 268 09 00 
mlligadas@uniopagesos.cat

COMARQUES DE GIRONA

OFICINA A CORNELLÀ DEL TERRI:
Carme Rosset
Av. de Girona, 2 , 1r
Tel.: 972 59 66 99
crosset@uniopagesos.cat

COMARQUES DE MUNTANYA

OFICINA DE LA SEU D’URGELL:
Asun Casals
Av. Salòria, 71 baixos
Tel.: 607 899 557
acasals@uniopagesos.cat



En aquesta assegurança es cobreixen els “Valors de compensació” es-
tablerts per sufragar la despesa més gran derivada de la necessitat de 
suplement d’alimentació del bestiar boví, oví, cabrú i equí reproductor, 
és a dir, estableix unes compensacions quan l’índex de Vegetació Actual 
de cada desena i per a cada zona homogènia se situa per sota de l’índex 
de Vegetació Garantit triat per l’assegurat en el moment de contractar la 
pòlissa.

Aquestes compensacions variaran en funció del Garantit que es triï i de 
les taules de coe�cients d’indemnització establerts en el condicionat de 
l’assegurança i que s’escolleixen en el moment de formalitzar la pòlissa 
d’assegurança. Com que es tracta d’una assegurança indexada, ni la 
determinació de l’existència del sinistre, ni el càlcul de la compensació 
no s’estableixen a partir d’una visita realitzada pels pèrits d’Agroseguro, 
sinó que es realitzen sobre la base de la informació oferta per les imat-
ges del satèl·lit Terra processades diàriament pel Laboratori de telede-
tecció del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Valladolid 
(LATUV).

•  A tot l’àmbit de l’assegurança s’estableixen 2 Garantits:

- Garantit estàndard: (Llindar de referència per a la com-
pensació estàndard) quan l’índex de Vegetació Actual se 
situa per sota dels estrats garantits 2 o 4.

- Garantit Superior: (Llindar de referència per a la com-
pensació superior) quan l’índex de Vegetació Actual se 
situa per sota dels estrats garantits 1 o 3.

A l’exemple següent (gràfic 1 i 2) visualitzem com varia, per a una 
mateixa zona homogènia i el mateix període de temps, el nombre de 
desenes indemnitzables en funció del garantit triat.

• S’estableixen dues taules de coeficients d’indemnització:

- Taula normal: amb els mateixos valors de compensació 
que en l’anterior pla.

- Taula millorada: amb valors de compensació superiors.

Per tant, l’import de la indemnització estarà determinat per la desena amb 
sinistre segons el període de l’any, per l’Estrat garantit, per la Taula de 
valoració i pel Grup d’àmbit d’aplicació. D’aquesta manera, les taules que 
s’apliquen a la Comunitat de Catalunya són:

LÍNIA 410:  
Assegurança de compensació  

per pèrdua de pastures

Coe�cients d’indemnització per a cadascun dels 
estrats garantits

Taula Normal Taula Millorada

Períodes de Garantia
Estrat 1 o 
Estrat 2

Estrat 3 o 
Estrat 4

Estrat 1 o 
Estrat 2

Estrat 3 o 
Estrat 4

P1 (1 d'abril a 30 d'abril 
ambdós inclusivament)*

30% 50% 40% 70%

P2 (1 de maig a 31 de juliol 
ambdós inclusivament)*

55% 150% 80% 150%

P3 (1 d'agost a 30 de 
novembre ambdós 
inclusivament)*

35% 75% 50% 75%

Grup 1 (Pirineus) Grup 3  
(Resta d’Aragó  
i Catalunya)

Coe�cients d’indemnització per a cadascun dels  
estrats garantits

Taula Normal Taula Millorada

Períodes de Garantia
Estrat 1 o 
Estrat 2

Estrat 3 o 
Estrat 4

Estrat 1 o 
Estrat 2

Estrat 3 o 
Estrat 4

P1 (1 de desembre del 2017 
a 28 de febrer del 2018  
ambdós inclusivament)

10% 20% 20% 50%

P2 (1 de març a 30 de juny 
ambdós inclusivament)*

50% 115% 70% 115%

P3 (1 de juliol a 31 d’agost 
ambdós inclusivament)*

10% 20% 20% 40%

P4 (1 de setembre a 30 
de novembre ambdós 
inclusivament)*

20% 60% 30% 60%

Grà�c 1. Corbes d’NDVI amb garantit estàndard d’una comarca i desenes resultants

CORBES DE GARANTIT ESTÀNDARD

NDVI Actual Mitjana 2000-2014 Estrat 2 Estrat 4
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Desenes resultants:

En estrat 2: 17 desenes indemnitzables
En estrat 4: 9 desenes indemnitzables

Grà�c 2. Corbes d’NDVI amb garantit superior d’una comarca i desenes resultants

En estrat 1: 12 desenes indemnitzables 
En estat 3: 19 desenes indemnitzables

CORBES DE GARANTIT SUPERIOR

NDVI Actual Mitjana 2000-2014 Estrat 1 Estrat 3
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Període de contractació:

ÀMBIT DATA D’INICI DATA FINAL

GRUP 1: Pirineus 01/07/2017 31/12/2017

GRUP 2: Cantàbric 01/07/2017 31/12/2017

GRUP 3: Resta d'Aragó i Catalunya 01/07/2017 31/10/2017

GRUP 4: Centre 01/07/2017 05/09/2017

GRUP 5: Extremadura 01/07/2017 05/09/2017

GRUP 6: Andalusia 01/07/2017 05/09/2017

GRUP 7: Balears 01/07/2017 05/09/2017

PUBLIREPORTATGE

1a desena de maig

ESTAT DE LA PASTURA I GUARET

NDVI-A > MITJANA MITJANA > NDVI-A > EST.2

 EST.2 > NDVI-A > EST.4  EST.4 > NDVI-A

SENSE GARANTIA

2a desena de maig

3a desena de maig

1a desena de maig

ESTAT DE LA PASTURA I GUARET

NDVI-A > MITJANA MITJANA > NDVI-A > EST.1

 EST.1 > NDVI-A > EST.3  EST.3 > NDVI-A

SENSE GARANTIA

2a desena de maig

3a desena de maig

GARANTIT ESTÀNDARD GARANTIT SUPERIOR

Els mapes obtinguts a partir dels mesuraments realitzats pel satèl·lit Terra ens 
con�rmen la forta sequera que s’està patint principalment en zones de Ga-
lícia, Castella i Lleó i Extremadura, i que comportaran unes indemnitzacions 
de 4,5 milions d’euros per a aquest mes d’abril, que s’han de sumar als 11,5 
milions sinistrats des de l’inici de la sequera. A continuació es pot veure el 
comportament de l’assegurança de compensació de pèrdua de pastures du-
rant el passat mes d’abril del 2017, on es pot apreciar clarament la diferència 
existent en funció del nivell Garantit (s’ha de tenir en compte que la major part 
de les pòlisses contractades han optat pel Garantit Superior).

Finançat per la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
Autor del publireportatge: Josep Ramon Masot,  

Unió de Pagesos de Catalunya

Mapes reproduïts amb l’autorització del Laboratorio de Teledetección Universidad de Valladolid.
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Desenes resultants:

En estrat 2: 17 desenes indemnitzables
En estrat 4: 9 desenes indemnitzables

Grà�c 2. Corbes d’NDVI amb garantit superior d’una comarca i desenes resultants

En estrat 1: 12 desenes indemnitzables 
En estat 3: 19 desenes indemnitzables
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Finançat per la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
Autor del publireportatge: Josep Ramon Masot,  

Unió de Pagesos de Catalunya

Mapes reproduïts amb l’autorització del Laboratorio de Teledetección Universidad de Valladolid.
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MARtí SelS

SERVEIS JURÍDICS D’AGROXARXA

Molts pagesos no són consci-
ents dels beneficis que su-
posa el fet de ser explotació 

agrària prioritària [EAP], i la quanti-
tat d’impostos que si ho fossin s’estal-
viarien de pagar, així com els qui ho 
són a vegades tampoc no aprofiten 
els avantatges d’aquesta condició.

Entre els molts beneficis, un és 
la transmissió de finques rústiques 
(compravenda, donació o herència) 
on si qui adquireix és titular d’EAP 
gaudirà d’una reducció d’un 75 % de 
la base imposable. Per exemple, si 
es tracta d’una compravenda d’una 
finca per valor de 100.000 euros, un 
ciutadà haurà de pagar d’impost de 
transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats un 10 % en im-
postos, és a dir 10.000 euros; en can-
vi, amb els beneficis fiscals com a ti-
tular d’EAP només es pagarien 2.500 
euros. Si es tractés de la transmissió 
de la totalitat d’una explotació, s’apli-
caria una reducció de l’impost de fins 
a un 90 %.

El mateix succeeix en les permu-
tes de finques rústiques, que esta-
ran exemptes de pagar l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats o l’IVA sempre 
que, com a mínim, un dels qui per-
muti sigui titular d’una EAP i la per-
muta, que ha de fer-se en escriptura 
pública, tingui alguna de les finali-
tats previstes legalment.

Per procedir a aquestes reducci-
ons, s’ha de fer constar en l’escriptu-
ra pública d’adquisició i en el Registre 
de la Propietat la condició que durant 
els cinc anys següents a la transmis-
sió, en cas que les finques adquirides 
fossin alienades, arrendades o cedi-
des, s’hauran d’abonar els diners de 
l’impost que s’han estalviat i els cor-

responents interessos de demora.
Una altra qüestió que cal consi-

derar, malgrat que encara hi ha al-
guna oficina liquidadora de la Ge-
neralitat que ho qüestiona, és si els 
membres d’una societat civil que és 
titular d’una EAP poden aplicar-se 
els beneficis de la mateixa EAP. En el 
supòsit que tots els socis adquireixin 
amb el mateix percentatge que tenen 
a la societat i acreditin que la finca o 
explotació que compren queda afec-
ta a l’EAP, en aquesta transmissió 
es podrà aplicar la reducció de l’im-
post corresponent. Aquest criteri in-
terpretatiu està recolzat per diversa 
jurisprudència del Tribunal Econò-
mic Administratiu Regional de Cata-
lunya, com la sentència de la Sala 2a 
del 18 de desembre del 2015.

Uns altres beneficis que es poden 

fer valdre són els recollits en Reial 
Decret 2484/1996, del 5 de desembre, 
pel qual es redueixen el drets nota-
rials i honoraris dels registradors de 
la propietat, cosa que suposa una re-
ducció d’un 30 % dels aranzels dels 
notaris i registradors per a la for-
malització dels actes als quals s’han 
aplicat els beneficis del fet de ser ex-
plotació agrària prioritària.

En definitiva, caldrà primer as-
sessorar-se sobre els requisits per 
ser EAP i quina forma jurídica és la 
més adient, i, en cas de voler-se apli-
car els beneficis que suposa, s’haurà 
d’estudiar bé l’operació que es vul-
gui dur a terme.

 DIARIS OFICIALSASSESSORIA JURÍDICA

En la transmissió de �nques 
rústiques, la base imposable 
pot ser d’un 75 % menys 
per al titular d’una EAP   

Transmissions de finques i explotacions • En aquest 
apartat els titulars d’EAP poden gaudir d’avantatges diversos

Ser explotació agrària 
prioritària: bene�cis

Productes  
�tosanitaris

AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS DE 
PRODUCTES FITOSANITARIS

Autorització excepcional de produc-
tes �tosanitaris formulats a base de 
coure per al control de foc bacterià i 
taca bacteriana en fruita dolça. Des-
prés que Lleida quedés fora de zona 
protegida de foc bacterià, des d’Unió 
de Pagesos hem insistit en la neces-
sitat de disposar de mètodes de con-
trol. Finalment, enguany, el Ministeri 
d’Agricultura ha acceptat una de les 
peticions del sindicat i ha autoritzat 
l’ús, entre el 17 de maig i el 14 de se-
tembre, de productes ¦tosanitaris for-
mulats a base d’hidròxid cúpric, com a 
tractaments bactericides contra el foc 
bacterià en fruiters de llavor i contra la 
taca bacteriana en fruiters de pinyol. 
També ha autoritzat, per al mateix pe-
ríode, els productes ¦tosanitaris ba-
sats en òxid cuprós, però aquests no-
més per al control del foc bacterià en 
fruiters de llavor.

Autorització excepcional del mètode 
de control per captura massiva con-
tra la mosca de l’olivera. El Ministe-
ri d’Agricultura ha autoritzat, des del 
15 de maig ¦ns al 15 de setembre, la 
comercialització i ús de productes ¦-
tosanitaris consistents en trampes + 
insecticida + atraient, a base de del-
tametrina, lambda-cihalotrina i pro-
teïnes hidrolitzades per efectuar la 
captura massiva, com a mètode de 
control de la plaga de la mosca de 
l’olivera.

Noves autoritzacions de productes �-
tosanitaris per al control de plagues i 
malalties en ametller i avellaner. Grà-
cies a la tasca endegada per Unió de 
Pagesos fa més de vuit anys, denunci-
ant la manca de productes per poder 
controlar plagues i malalties en frui-
ta seca, ¦nalment n’obtenim els pri-
mers resultats positius. Des del 3 de 
maig queden autoritzats pel Ministeri 
d’Agricultura en avellaner els produc-
tes ¦tosanitaris formulats a base de 
lambda cihalotrin i clorpirifos 25 % per 
al control del diabló, i de metiltiofanat  
70 % per al control del borró sec. Tam-
bé els productes fitosanitaris for-
mulats a base de metiltiofanat 70 % 
queden autoritzats per al control del 
xancre (brot sec) en ametller. Mal-
grat tot, caldrà continuar treballant 
per aconseguir totes les autoritzaci-
ons necessàries.

Autorització excepcional dels pro-
ductes fitosanitaris formulats a 
base de propanil 48 % per al con-

trol de males herbes de fulla estre-
ta en arròs. Un any més el Ministeri 
d’Agricultura ha autoritzat, del 30 de 
maig al 31 de juliol, la comercialitza-
ció i ús de productes ¦tosanitaris for-
mulats a base de propanil 48 % per al 
control de males herbes de fulla es-
treta (Echinocloa spp., Scyrpus spp., 
Cyperus spp. i Alisma spp.) en el con-
reu de l’arròs.

Autorització excepcional de produc-
tes �tosanitaris formulats a base de 
metil tiofanat 50 % P/V [SC] com a 
fungicida per a alzines sureres. El Mi-
nisteri d’Agricultura ha autoritzat, del 
16 de maig ¦ns al 13 de setembre, la 
comercialització i ús de fungicides a 
base de metil tiofanat per poder rea-
litzar tractaments fungicides preven-
tius després d’extreure el suro i evitar 
els greus xancres que provoca el fong 
Diploida corticola.

Autorització excepcional de formu-
lats a base de benzoat d’emamec-
tina 4 % P/P [ME] com a insecticida 
contra el morrut de les palmeres. 
El Ministeri d’Agricultura ha autorit-
zat l’ús excepcional de productes ¦to-
sanitaris formulats a base de benzo-
at d’emamectina 4 % p/p [ME], com 
a insecticida per a la seva aplicació en 
palmàcies contra el morrut de les pal-
meres. L’autorització excepcional de 
comercialització i ús és vigent des de 
l’1 de maig i ho serà ¦ns al 28 d’agost 
del 2017. 

Autorització excepcional de for-
mulats a base de ciantraniliprol  
10 % [OD] P/V contra la mosca (De-
lia antiqua) en ceba i alls. El Ministeri 
d’Agricultura ha autoritzat l’ús excep-
cional dels productes ¦tosanitaris for-
mulats a base de ciantraniliprol 10% 
[OD] P/V contra la mosca (Delia an-
tiqua) en ceba i alls. L’autorització ex-
cepcional comprèn el període  des del 
4 d’abril ¦ns al 2 d’agost del 2017. 

Autorització excepcional d’spino-
sad i ciantraniliprolè per al control 
de mosca suzukii en cirerer. El Minis-
teri d’Agricultura ha tornat a autorit-
zar l’ús de productes ¦tosanitaris a 
base d’spinosad 48 % [SC] p/v i a base 
de ciantraniliprolè 10 % [SE] p/v, des 
del 20 d’abril i ¦ns al 15 d’agost, per al 
control de la mosca suzukii en cirerer, 
a les següents comarques catalanes: 
Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, 
Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, 
Baix Empordà, Baix Llobregat, Baix 
Penedès, Conca de Barberà, Garraf, 
les Garrigues, Maresme, Montsià, la 
Noguera, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, 
Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, 
Segrià, Tarragonès, Terra Alta, Urgell, 
Vallès Occidental i Vallès Oriental.   

Autorització excepcional d’atraients 
per al control mitjançant captura 
massiva de mosca suzukii en cirerer i 
maduixa. El Ministeri d’Agricultura ha 
autoritzat l’ús d’atraients formulats a 
base de proteïnes hidrolitzades 5,5 % 
[SL] P/P i a base de vinagre 258 G/L per 
al control de poblacions de Drosophi-
la suzukii mitjançant el sistema de cap-

tura massiva en cirera i maduixa, des 
del 30 de març al 28 de juliol del 2017.

Diari O¤cial de la 
Unió Europea

Es resol la proposta sobre 
la de�nició, presentació i 
etiquetatge de les begudes 
espirituoses

Dictamen del Comitè Econòmic 
i Social Europeu sobre la propos-
ta de Reglament del Parlament Eu-
ropeu i del Consell sobre la defini-
ció, presentació i etiquetatge de les 
begudes espirituoses, la utilització 
dels noms de les begudes espiritu-
oses en la presentació i etiquetat-
ge d’altres productes alimentaris i 
la protecció de les indicacions ge-
ogràfiques de les begudes espiri-
tuoses [COM (2016) 750 final — 
2016/0392 (COD)]... .

Butlletí O¤cial de l’Estat

Es modi�ca la legislació sobre 
fertilitzants 

Reial Decret 535/2017, de 26 de 
maig, pel qual es modifica el Reial 
Decret 506/2013, de 28 de juny, so-
bre productes fertilizants. S’esta-
bleix que s’elaborarà una llista positi-
va de residus que es podran utilitzar en 
la fabricació de fertilitzants i s’inclou-
ran en un nou annex del Reial Decret, a 
banda dels residus orgànics biodegra-
dables inclosos a l’annex IV del Reial 
Decret i que poden utilitzar-se per a la 
fabricació d’adobs orgànics, adobs or-
ganominerals i esmenes orgàniques. 

Diari O¤cial de la 
Generalitat de Catalunya

S’aproven els ajuts per millorar 
la producció i la comercialització 
de productes apícoles

Ordre ARP/125/2017, del 15 de 
juny, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores dels ajuts desti-
nats a la millora de la producció i 
la comercialització dels productes 
de l’apicultura (DOGC núm. 7394, 
20/6/17). L’Ordre aprova  les bases dels 
ajuts destinats a  millorar la producció 
i la comercialització dels productes de 
l’apicultura i determina les següents 
línies d’actuació: assistència tècnica 
a les persones apicultores i a les agru-
pacions de persones apicultores, llui-
ta contra les agressions i les malalties 
de l’arnar, racionalització de la trans-
humància i mesures de suport als la-
boratoris d’anàlisi de mel i de produc-
tes apícoles, reconeguts per l’autoritat 
competent. Els conceptes subvenciona-
bles de cada  línia d’actuació queden 
recollits a l’annex 2 de l’Ordre. L’ajut es 
pot sol·licitar  fins a  l’11 de juliol (Re-
solució ARP/1490/2017, del 20 de juny, 
DOGC núm. 7401, 29/06/2017).

Amb la col·laboració de

HIVERNACLES 
GARDEN CENTERS

PANTALLES TÈRMIQUES
TAULES DE CULTIU I EXPOSICIÓ

COOLING SYSTEM

Delegació resta de Catalunya: Antoni Hernández I Passeig de Sant Gervasi 22, of. 7-8
08022 Barcelona I 934 179 106 / 608 141 916

Delegació sud de Catalunya i nord del País Valencià: Emilio Taus I Camí del Mas, 187
12580 Benicarló I 964 475 735 / 609 604 590

ININSA - INVERNADEROS E INGENIERÍA, S.A.

SOLER SL

EXCAVACIONS
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CISTELLA - GIRONA
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Unió de Pagesos  
de Catalunya
Barcelona. c/ Ulldecona, 21-33, 2n 
pis. 08038 Barcelona. Tel.: 93 268 
09 00. Fax: 93 268 48 93. A/e: unio-
pagesos@uniopagesos.cat

Alt Camp i Conca de Barberà
Valls. Pç. del Carme, 9 bis. 
43800 Valls. Tel.: 977 60 25 56. 
Fax: 977 60 05 59

Alt Empordà
Figueres. Plaça Vila d’Ordis, 1 
baixos. 17600 Figueres. Tel.: 972 
67 87 17. Fax: 972 67 88 80.

Alt Penedès i Garraf
Vilafranca del Penedès. C/ 
Ponent, 54 baixos. 08720 Vila-
franca del Penedès. Tel: 93 892 
43 20. Fax: 93 818 22 29.

Alt Urgell
La Seu d’Urgell. Av. Salò-
ria, 71, baixos. 25700 La Seu 
d’Urgell. Tel.: 973 35 58 45. 
Fax: 973 35 58 48.

Anoia
Igualada. c/ Prat de la Riba, 18, 
baixos. 08700 Igualada. Tel. i 
fax: 93 805 40 78.

Calaf. Avinguda de la Pau, 31 
baixos. 08280 Calaf. Tel.: 678 
398 455

Bages
Manresa. c/ Cós, 74 baixos. 
08240 Manresa. Tel.: 93 875 31 
70. Fax: 93 875 31 71.

Baix Camp i Tarragonès
Reus. Av. Països Catalans, 25. 
43206 Reus. Tel.: 977 33 32 32. 
Fax: 977 33 87 87.

Baix Ebre
Tortosa. Av. dels Ports de Torto-
sa-Beseit, 14 baixos. 43500 Tor-
tosa. Tel.: 977 58 80 55. Fax: 977 
58 82 36.

Baix Empordà
Torroella de Montgrí. c/ Figue-
res, 29, baixos. 17257 Torroella 
de Montgrí. Tel.: 972 75 95 43. 
Fax: 972 75 51 57

Baix Llobregat
Sant Boi. c/ Mossèn Cinto Ver-
daguer, 86, baixos. 08830 Sant 
Boi de Llobregat. Tel.: 93 652 57 
00 Fax: 93 652 57 01

Baix Penedès
El Vendrell. c/ Narcís Monturi-
ol, 8 baixos. 43700 El Vendrell. 
Tel. i fax: 977 66 56 60.

Berguedà
Berga. Ctra. de Solsona, 9 1r 1a. 

08600 Berga. Tel.: 93 821 65 53. 
Fax: 93 821 65 54.

Cerdanya
Bellver de Cerdanya. Plaça 
Sant Roc, 3. 25720 Bellver de 
Cerdanya. Tel.: 696 450 219.

Garrotxa
Olot. c/ del Rei Martí l’Humà, 9, 
baixos. 17800 Olot. Tel.: 629 442 
742 i 972 67 87 17

Gironès i la Selva
Girona. Ronda Ferran Puig, 18. 
17001 Girona. Tel.: 972 41 06 40. 
Fax.: 972 41 11 70.

Maresme
Tordera. c/ Aragó,7, 1er, 2a. 
08490 Tordera. Tel.: 93 764 10 
36. Fax: 93 765 03 18.
Vilassar de Mar. Local d’Unió 
de Pagesos al Mercat de la 
Flor. 08340 Vilassar de Mar. 
Tel.: 93 750 24 36.

Montsià
Amposta. c/ Jaume I, 30 baixos. 
43870 Amposta. Tel.: 669 805 573

Noguera
Balaguer. c/Barcelona, 64 bai-
xos. Entrada c/Almata 25600 Ba-
laguer. Tel. 973 44 68 50. Tel. i 
fax: 973 45 07 16.
Artesa de Segre. c/ Balmes, 19. 
25730 Artesa de Segre. Tel.: 973 
40 21 23. Fax: 973 40 12 37.

Osona
Vic. Edifici El Sucre. Carrer de 
la Llotja s/n. 08500 Vic. Tel.: 93 
885 27 47. Fax: 93 883 28 89.

Pallars Jussà, Pallars Sobirà 
i Alta Ribagorça
La Pobla de Segur. Av. Ca-
talunya, 37. 25500 La Pobla 
de Segur. Tel.: 973 66 01 25. 
Fax: 973 68 08 25.

Pla de l’Estany
Cornellà del Terri. Av. de Gi-
rona, 2, 1r., 17844 Cornellà del 
Terri. Tel. 972 59 66 99..

Pla d’Urgell
Mollerussa. Av. del Canal, s/n, 
1er. 25230 Mollerussa. Tel.: 973 
60 38 06. Fax: 973 60 37 22.

Priorat
El Masroig. c/ Nou, 5. 43736 El 
Masroig. Tel.: 977 82 54 37. Fax: 
977 82 53 61
Falset. c/ Miquel Barceló, 31 1r 
pis. 43730 Falset.

Ribera d’Ebre
Móra d’Ebre. c/ Dr. Peris,19 1r. 
43740 Móra d’Ebre. Tel.: 977 41 
44 45. Fax: 977 41 42 79.

Ripollès
Ripoll. Pol. Ind. Els Pintors - c/ 
Joan Miró, 2. 17500 Ripoll. Tel. 
972 70 4499. Fax: 972 70 45 30.

Segarra
Cervera. Av. Manresa, 24, bai-
xos. 25200 Cervera. Tel.: 973 53 
14 42. Fax: 973 53 35 43.

Segrià i Garrigues
Lleida. Pg. de Ronda, 1, esq. en-
tresòl. 25002 Lleida. Tel.: 973 28 
29 84. Fax.: 973 28 29 57.

Agroxarxa Administra-
ció: Pg. de Ronda, 3 baixos. 
25002 Lleida. Tel.: 973 27 90 33 
Fax: 973 27 91 02

Almenar: c/ Espadas, 2. 25126 
Almenar. Tel.: 672 131 504

Solsonès
Solsona. Av. Cardenal Taran-
cón, 31, baixos. 25280 Solsona. 
Tel.: 973 48 34 77.  
Fax: 973 48 15 53.

Terra Alta
Corbera. Av. Terra Alta, 30, 
baixos. 43784 Corbera. Tel. i 
Fax: 977 42 02 73.6.

Batea. Plaça Catalunya, 2. 
43786 Batea. Tel.: 661 967 377 
(Unió de Pagesos) i 689 516 217 
(Agroxarxa). Fax: 977 41 42 79

Urgell

Tàrrega. Ctra. N-II, Centre Co-
mercial. 25300 Tàrrega. Tel.: 
973 50 14 36. Fax: 973 31 13 63.

Agramunt. Av. J. Mestres, 15 
planta 1. 25310 Agramunt. Tel.: 
973 39 05 44. Fax: 973 39 26 41.

Vallès Occidental i Oriental
Les Franqueses del Vallès. 
Ctra. de Cànoves, 21. 08520 Les 
Franqueses del Vallès. Tel.: 93 
840 09 18. Fax: 93 840 42 18

Servei de Contractació de 
Treballadors
Lleida. Pg. de Ronda, 1, esc. esq. 
entresòl 25002 Lleida. Tel.: 973 
22 32 44. Fax.: 973 28 29 57.

Fundació Pagesos Solidaris
Barcelona. c/ Ulldecona, 21-33, 2n 
pis. 08038 Barcelona. Tel.: 93 268 
09 00. Fax: 93 268 48 93. pagesosso-
lidaris@pagesossolidaris.org

Lleida. Av. Tortosa, 2 (Edifici 
Mercolleida, oficina 15 baixos). 
25005 Lleida. Tel.: 973 28 82 02  
Fax: 973 28 29 58

OFICINES D’UNIÓ DE PAGESOS

Vendes diverses
Es ven atomitzadora model 
HARDI 2000 (registrada al 
ROMA, amb documentació), i 
recol·lectora de fruita autopro-
pulsada marca FRUITAR. Tot en 
molt bon estat. Tels.: 680 511 
416 o 973 711 123.

Vendes diverses
Venc dos remolcs per a cereals, 
amb laterals desmuntables (un 
de 8 tm i l’altre de 10 tm), i un 
subsolador de cinc pues amb 
corró. Tel. 670 348 180.

Venda de picadora
Venc picadora agrícola GYRO 
per a tractor, per jubilació ra-
mats d’ovelles i camps de sorgo. 
Repassada, martells nous, fabri-
cada a Dinamarca. Preu: 209€. 
Interessats envieu un missatge a 
pac33.13@gmail.com.

Venda de tubs
Venc tubs d’aigua galvanitzats 
nous de fàbrica de Ø 42 mm 
i 6 m de llarg, per a tancats de 
¦nques rústiques a 2 €/m. In-
teressats envieu un missatge a 
pac33.13@gmail.com.

Venda de bestiar
Es ven ramat d’ovelles: 28 fe-
melles i 1 mascle amb possibili-
tat de continuar a la mateixa ex-
plotació on es troben, en règim 
d’arrendament. T. 972 193 105.

Compra de dipòsit
Compro dipòsit de gasoil de 
1.000 o 1.500 litres, amb bom-
ba. Tel.: 670 348 180.

Venda de casa mòbil
Venc casa mòbil de 36 m2 en 
molt bon estat. Ideal per a ¦n-
ca rústica, apta per a viure-hi 
o per a allotjament de tempo-
rers. Tres habitacions, una de 
matrimoni, una amb dos llits 
i una d’individual. Bany com-
plet, escalfador de butà, cuina 
amb nevera gran. El menjador 

 ANUNCIS BREUS DIARIS OFICIALS
S’articulen els ajuts per crear 
agrupacions i organitzacions de 
productors forestals

Resolució ARP/1369/2017, del 6 
de juny, per la qual es dona publici-
tat a l’Acord del Consell Rector del 
Centre de la Propietat Forestal de 
convocatòria dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible per a l’any 2017, 
per a la creació d’agrupacions i 
d’organitzacions de productors fo-
restals (operació de PDR 09.00.01) 
(ref. BDNS 350507) (DOGC núm. 
7391, 15/06/17). Les actuacions sub-
vencionables són les despeses adreça-
des a la consecució del pla empresari-
al presentat. El termini de presentació 
de les sol·licituds és fins al 5 d’octubre. 
L’ajut té caràcter de pagament a tant 
alçat i es pagarà d’acord amb el que 
estableixi el pla empresarial esmentat 
durant els cinc primers anys, comp-
tats a partir de la data de la resolu-
ció de reconeixement. L’últim tram, 
el cinquè any, es pagarà una vegada 
comprovada la implementació cor-
recta del pla. L’import màxim en tots 
els casos és de 100.000 euros.

S’estableixen els barems 
d’indemnització de la lluita 
contra la in§uença aviària

Ordre ARP/110/2017, del 2 de 
juny, per la qual s’estableixen els 
barems d’indemnització per sa-
crifici i altres costos essencials en 
la lluita contra la influença avi-
ària a Catalunya en relació amb 

les explotacions d’ànecs afecta-
des pels brots d’aquesta malaltia 
declarats l’any 2017 (DOGC núm. 
7386, 8/6/17). S’estableixen els ba-
rems d’indemnització per les mesures 
establertes per l’Administració ar-
ran de la declaració oficial d’influen-
ça aviària en ànecs procedents d’una 
explotació ubicada en un municipi de 
Girona.

S’aproven els ajuts per fomentar 
les actuacions de les ADF

Ordre ARP/96/2017, del 24 de 
maig, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores dels ajuts per al fo-
ment de les actuacions de les agru-
pacions de defensa forestal (ADF) 
(DOGC núm. 7379, 29/5/17). L’an-
nex 3 recull el procediment de trami-
tació telemàtica que serà obligatori 
per a les persones sol·licitants.

S’aproven els ajuts per fomentar 
les assegurances agràries

Ordre ARP/97/2017, del 24 de 
maig, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores dels ajuts per al 
foment de l’ús de les assegurances 
agràries de les línies del Pla d’as-
segurances agràries 2017(DOGC 
núm. 7379, 29/5/17). El termini per 
presentar les sol·licituds és fins al 31 
de juliol i la dotació màxima de les 
subvencions previstes en aquesta con-
vocatòria és de 80.000 euros.

Miquel GAtiuS SAlARt 
va morir el 7 de juny a 

Valveralla (Alt Empordà), 
a l’edat de 67 anys. Havia 
tingut diversos càrrecs 
comarcals des de l’ini-

ci d’Unió de Pagesos, i del 
2000 al 2004 va ser co-

ordinador Territorial de 
les comarques de Girona, 

d’Unió de Pagesos.  
El nostre condol

JoAn VendRell RoiG 
va morir el 28 de juny a 

Cervera (Segarra), a l’edat 
de 99 anys. Era el pare de 
la treballadora d’Agro-

xarxa de Cervera, Dolors 
Vendrell.  

El nostre condol

Antoni VidAl RoSell 
va  morir el 7 de maig 
a Torrefeta (Segarra), a 

l’edat de 83 anys. Era afi-
liat d’Unió de Pagesos i 

el pare de la treballadora 
d’Agroxarxa de Cervera, 

Rosa Vidal.  
El nostre condol

NECROLÒGIQUES

QUIM FLO PUJOL
va néixer el 27 de juny 
a Hostalets de Pierola 
(Anoia). És el fill de 
la dinamitzadora 

d’Unió de Pagesos a les 
comarques centrals i 
tècnia de Joves, Maite 
Pujol, i de Jordi Flo.

Moltíssimes felicitats 
als pares!

NATALICI

AGENDA SINDICAL 

Setembre
Seminari sobre el sector herbacis
DIVENDRES  1, 8  i 15
A Cervera (Segarra). L’1 de setembre, de 16 h a 20.30 h, el 8 
de setembre, de 16 h a 20.30 h, i el 15 de setembre, de 9.30 h a 
13.30 h i de 15 h a 17 h. Es parlarà sobre la comercialització de 
cereals, oleaginoses i proteaginoses en relació amb les neces-
sitats de la insdústria alimentària i de la pagesia, i de l’ús de 
contractes de compra i venda de cereal com a eina per garan-
tir un preu adequat per a la pagesia i una matèria primera de 
qualitat per al comprador. Cal inscriure-s’hi prèviament en-
viant un missatge a uniopagesos@uniopagesos.cat.

Més informació: www.uniopagesos.cat 

es pot convertir en dormitori. 
Tel.: 607 545 951

Oferta de feina
Sector vinya. Busquem pagès 
i tractorista amb experiència. 
Valorem coneixements en vi-
nya ecològica. Oferim contrac-
te de treball estable en un bon 
ambient de treball. Heretat Can 
Llopart, Subirats (Alt Penedès). 
Envieu currículum al correu 
electrònic pere@llopart.com 

Venda de remolc
Per jubilació, es ven remolc de 5 
o 6 tones amb bolquet en bon 
estat i amb documentació. Ra-
fel Bau. Tel.: 635 592 590 

Venda de sembradora
Per jubilació, es ven sembrado-
ra marca Solà, amb relles i en 
bon estat, té trull darrere. Té 
documentació. Rafel Bau. Tel.: 
635 592 590. 

Venda de remolc
Per jubilació, es ven remolc de 5 
tones amb bolquet. Sense docu-
mentació, preu econòmic. Rafel 
Bau. Tel.: 635 592 590, 

Venda de remolc
Per jubilació, es ven remolc de 
5 tones marca JF d’escampar 
fems. Té documentació. Rafel 
Bau. Tel.: 635 592 590. 
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PROGRAMA MÉS AVANTATGES

Per gaudir d’aquests avantatges haureu de presentar el carnet d’a�liació 
Més informació al web www.uniopagesos.cat/mesavantatges i a les o�cines del sindicat

BANCS

CAIXA D’ENGINYERS
Línies especials de �nançament

Més informació
www.caixa-enginyers.com
Barcelona: Verònica Solis, 932 682 929
Girona: Jordi Calvet, 972 416 458
Lleida: Josep Mª Baltasar, 608 852 045 
Tarragona: Sara Junquera, 620 083 444

CAJAMAR
Diverses línies de �nançament per facilitar l’accés 
al crèdit

Més informació
O�cines Cajamar
www.cajamar.es/ca

POPULAR
Línies especials de �nançament

Més informació
www.bancopopular.es

COMBUSTIBLE

CAMPO
Gasoil A i B a domicili / Terres de l’Ebre 
Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i 
Terra Alta

Més informació
Tel. 977 744 420 
www.ascampo.es

PETROCAT
Gasoil A, B i C a domicili / Descomptes a benzineres 
/ Tot Catalunya

Més informació
Tel. 24 hores: 902 213 313
Tel. del centre de distribució de gasoil més proper:  
consulteu a www.uniopagesos.cat/mesavantatges

PETROLIS
Gasoil A i B a domicili / Girona. Comarques de l’Alt 
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, la Selva, Gironès 
i Pla de l’Estany

Més informació
Marta Ferrer
Tel. 639 359 989
www.petrolis.es/ca

MOTOR

MITSUBISHI
Preu especial pick-up Mitsubishi L200 doble cabina 
(19.990€ + IVA), al concessionari o�cial AM 94 Motor

Més informació 
C. de Ponent, 48, Figueres. Tel. 972 677 272
C. de Joan Torró, 38, Girona. Tel. 972 400 650
Ctra. de St. Joan de les Abadesses, 82, Olot.  
Tel. 972 269 273
Ctra. accés Costa Brava, 138, Blanes. Tel. 972 358 687
www.am94.com

SERVEIS

Construcció

BIGMAT
Materials per a la construcció

Més informació
www.bigmat.es

Energia

IMARTEC
Serveis energètics

Més informació
Centre Europeu Empreses, 97, Ed 1.8, Lleida
Director comercial: Isidre Alférez
Tel. 616 100 802 - 973 263 785
ialferez@imartec.es  - www.imartec.es

KATAE
Serveis energètics

Més informació
Miquel Trepat, Sales Manager
Tel. 973 214 617
katae@katae.es  - www.katae.es

RSCONSULTORS
Serveis energètics

Més informació
C. la Coma, 2, nau 48 (Edi�ci SAGE), El Palau d’Anglesola
Tel. 973 257 983
central@rsconsultors.com - www.rsconsultors.com

Informàtica

INFOREIN
Instal·lacions informàtiques

Més informació
Joan Maria Ferré  
Tel. 934 193 630 - 620 958 203  
joanmaria@inforein.es 

Meteorologia

TAIKO METEOROLOGIA
Prediccions meteorològiques de qualitat i a mida

Més informació
Tel. 936 814 961 
info@taikometeorologia.com 
www.taikometeorologia.com

Telecomunicacions

NXT-TELECOM
Servei ADSL, connectivitat a Internet domèstic

Més informació
Tel. 973 070 707 
www.nxt-telecom.com

ONE TELECOM
Distribuïdor d’Orange per a Unió de Pagesos / 
Partner tecnològic

Més informació 
Tel. 930 117 622
mado@onetelecom.es - www.onetelcom.es

PARLEM
L’operador de telecomunicacions km 0 de Catalunya 
/ Partner tecnològic d’Unió de Pagesos

Més informació
Tel. 668 668 668
www.parlem.com

SALUT

ASISA SALUD
Assegurança d’assistència sanitària

Més informació
Asisa Lleida: tel. 973 727 043
Asisa Barcelona: tel. 934 678 497
Asisa Girona: tel. 972 207 758
Asisa Tarragona: tel. 977 253 970
www.asisa.es/centros-medicos

DENTITEC
Clínica dental / Vilafranca del Penedès

Més informació
Plaça Milà i Fontanals, 5, Vilafranca del Penedès
Tel. 938 180 407

ILERDENT
Serveis Odontològics / Lleida

Més informació
C. St. Antoni, entrada Germanetes, 2, 5a, Lleida 
Tel. 973 281 511 

ÒPTICA ORIOL
Òptica / Almenar

Més informació
Avda. Lleida, 33, Almenar 
Tel. 973 770 396

Programa exclusiu per als a�liats d’Unió de Pagesos  
que ofereix l’accés a béns i serveis a preus més competitius.

PROFESSIONALS

PERSONALS



Per gaudir d’aquests avantatges haureu de presentar el carnet d’a�liació 
Més informació al web www.uniopagesos.cat/mesavantatges i a les o�cines del sindicat

BANCS

CAIXA D’ENGINYERS
Línies especials de �nançament

Més informació
www.caixa-enginyers.com
Barcelona: Verònica Solis, 932 682 929
Girona: Jordi Calvet, 972 416 458
Lleida: Josep Mª Baltasar, 608 852 045 
Tarragona: Sara Junquera, 620 083 444

CAJAMAR
Diverses línies de �nançament per facilitar l’accés 
al crèdit

Més informació
O�cines Cajamar
www.cajamar.es/ca

POPULAR
Línies especials de �nançament

Més informació
www.bancopopular.es

COMBUSTIBLE

CAMPO
Gasoil A i B a domicili / Terres de l’Ebre 
Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i 
Terra Alta

Més informació
Tel. 977 744 420 
www.ascampo.es

PETROCAT
Gasoil A, B i C a domicili / Descomptes a benzineres 
/ Tot Catalunya

Més informació
Tel. 24 hores: 902 213 313
Tel. del centre de distribució de gasoil més proper:  
consulteu a www.uniopagesos.cat/mesavantatges

PETROLIS
Gasoil A i B a domicili / Girona. Comarques de l’Alt 
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, la Selva, Gironès 
i Pla de l’Estany

Més informació
Marta Ferrer
Tel. 639 359 989
www.petrolis.es/ca

MOTOR

MITSUBISHI
Preu especial pick-up Mitsubishi L200 doble cabina 
(19.990€ + IVA), al concessionari o�cial AM 94 Motor

Més informació 
C. de Ponent, 48, Figueres. Tel. 972 677 272
C. de Joan Torró, 38, Girona. Tel. 972 400 650
Ctra. de St. Joan de les Abadesses, 82, Olot.  
Tel. 972 269 273
Ctra. accés Costa Brava, 138, Blanes. Tel. 972 358 687
www.am94.com

SERVEIS

Construcció

BIGMAT
Materials per a la construcció

Més informació
www.bigmat.es

Energia

IMARTEC
Serveis energètics

Més informació
Centre Europeu Empreses, 97, Ed 1.8, Lleida
Director comercial: Isidre Alférez
Tel. 616 100 802 - 973 263 785
ialferez@imartec.es  - www.imartec.es

KATAE
Serveis energètics

Més informació
Miquel Trepat, Sales Manager
Tel. 973 214 617
katae@katae.es  - www.katae.es

RSCONSULTORS
Serveis energètics

Més informació
C. la Coma, 2, nau 48 (Edi�ci SAGE), El Palau d’Anglesola
Tel. 973 257 983
central@rsconsultors.com - www.rsconsultors.com

Informàtica

INFOREIN
Instal·lacions informàtiques

Més informació
Joan Maria Ferré  
Tel. 934 193 630 - 620 958 203  
joanmaria@inforein.es 

Meteorologia

TAIKO METEOROLOGIA
Prediccions meteorològiques de qualitat i a mida

Més informació
Tel. 936 814 961 
info@taikometeorologia.com 
www.taikometeorologia.com

Telecomunicacions

NXT-TELECOM
Servei ADSL, connectivitat a Internet domèstic

Més informació
Tel. 973 070 707 
www.nxt-telecom.com

ONE TELECOM
Distribuïdor d’Orange per a Unió de Pagesos / 
Partner tecnològic

Més informació 
Tel. 930 117 622
mado@onetelecom.es - www.onetelcom.es

PARLEM
L’operador de telecomunicacions km 0 de Catalunya 
/ Partner tecnològic d’Unió de Pagesos

Més informació
Tel. 668 668 668
www.parlem.com

SALUT

ASISA SALUD
Assegurança d’assistència sanitària

Més informació
Asisa Lleida: tel. 973 727 043
Asisa Barcelona: tel. 934 678 497
Asisa Girona: tel. 972 207 758
Asisa Tarragona: tel. 977 253 970
www.asisa.es/centros-medicos

DENTITEC
Clínica dental / Vilafranca del Penedès

Més informació
Plaça Milà i Fontanals, 5, Vilafranca del Penedès
Tel. 938 180 407

ILERDENT
Serveis Odontològics / Lleida

Més informació
C. St. Antoni, entrada Germanetes, 2, 5a, Lleida 
Tel. 973 281 511 

ÒPTICA ORIOL
Òptica / Almenar

Més informació
Avda. Lleida, 33, Almenar 
Tel. 973 770 396

Programa exclusiu per als a�liats d’Unió de Pagesos  
que ofereix l’accés a béns i serveis a preus més competitius.

PROFESSIONALS

PERSONALS




