
Butlletí informatiu Febrer 2009 Núm. 26

‘Fitosanitaris
‘ Seminari CEJA a França
‘ Jornades gastronòmiques

‘20 Anys d’Asaja
‘ IV Premis dinamització

‘Balanç, propostes i revisions 08





ASAJA / AMFAR Catalunya

nú
m

. 2
6 

/ 
fe

br
er

 2
00

9

p.3

Ja estem al 2009, hem deixat un 2008 que ha estat estrany, caòtic i nefast per la ramaderia en general, per els alts preus
dels pinsos, dolent pel cereal, pels alts preus dels fertilitzants, gas-oil i preus ruïnosos per la vinya, la llet, el porcí, com
ja he dit, un any caòtic i estrany.
Però el més significatiu ha estat veure com ens ha arribat una gran crisi que sembla que tot estigui sobre un castell de
dominó, en toquen una i cauen totes. El temps tampoc ens ajuda gaire, pluges que no deixen sembrar, ventades catas-
tròfiques, nevades, sembla que tot està revolucionat, però després d’un temps n’arriba un altre, la pagesia ja està molt
acostumada a portar el cinturó ajustat, a treballar amb inclemències climatològiques, a veure com la collita se l’emporta
una pedregada o una glaçada. Som noticia i prou, seguim gemegant però seguim treballant, però quan són els altres sec-
tors importants, indústries o constructores les que es queixen, tothom ha d’ajudar-los, quan se’ls ha ajudat gairebé sem-
pre i se’n van o tanquen i aquests gemegaires del camp segueixen treballant. Ja és hora que les administracions, tant
catalanes com estatals comencin a raonar (que ho fan ben poc): Qui fa país?, Qui produeix?, Qui no porta despeses d’a-
tur al govern?; doncs aquest teixit empresarial que guarda i conserva el territori i l’agroindústria, primer pilar econòmic
de Catalunya, i és per això que avui diem benvingut 2009, ha marxat el buit que ens ha deixat, buits però amb empenta,
com sempre hem fet: seguirem treballant per tirar aquest país endavant, cosa els polítics no fan.

Rosa Pruna
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ASAJA CELEBRA 20 ANYS 
A CAMPOMAR (ALACANT)

Fa 20 anys que va néixer, de la fusió de CNAG i UFADE, l’associació agrària de joves agricultors ASAJA,
sent a dia d’avui, la primera organització de tot l’Estat i la única de Catalunya que està a les taules del
Ministeri de Madrid i el COPA de Brussel·les.

La festa va aplegar un miler de persones de
tot l’Estat. Durant la jornada, es va guardonar
als presidents de totes les províncies pel seu
treball i dedicació i per fer forta l’organització. En aquest acte, cada província
va guardonar qui més a fet per l’organització amb la seva dedicació desinte-
ressada, el seu treball o el que més anys porta a Joves Agricultors. 
Per Barcelona es va guardonar:
Isidre Tintó i Agustí Guilamany per ser dels fundadors a Catalunya.
Josep Ribas, Vicens Manent, Marcel·lí Gangonells i Rosa March per la seva
dedicació en les seves sectorials i per portar nous associats.
Rosa Pruna i Isidre Roqueries van rebre el guardó com a Presidenta i per el
treball conjunt que han fet per ASAJA durant molts anys.

PRESIDENTS DE SECTORIALS:
Sector lleter: Josep Ribas Vila
Sector vacu carn: Rosa Pruna Esteve
Sector oví: Rosa March Pàmpols
Sector avícola: Lluís H. Figueroa Bonaparte
Sector porcí: Josep Tinto Jofre
Gesfer: Antoni Banús Desquens
Sector cereals: Marcel·lí Gangonells Viñals
Sector vitivinícola:   Josep Guilamany Vallejo

ASSEMBLEA ASAJA

JUNTA DIRECTIVA:
Presidenta:                  Rosa Pruna Esteve
Vice-president: Josep Fatjó-Vilas Barbat
Vice-president: Vicens Manent Pericas
Vice-president: Josep Ribas Vila
Vice-president: Joan Llopart Pons
Secretari General:   Agustí Guilamany Parellada
Tresorera: Núria Vallejo Calderon
Vocal: Antoni Banús Desquens
Vocal: Josep Tinto Jofré
Vocal: Marcel·lí Gangonells Viñals
Vocal: Francesc Esteve Pujades
Vocal: Xavier Casaldaliga Centellas
Vocal: Pere Rovira Casaldaliga
Vocal: Sebastià Cunill Mir
Vocal: Josep Ma. Manubens Ramoneda
Vocal: Rosa March Pàmpols

El dissabte 22 de novembre, a l’Hotel Augusta de Granollers, va tenir
lloc la jornada en la que es va parlar de la Revisió mèdica de la PAC
i, a continuació els premis de dinamització. Prèviament i d’acord
amb els estatuts, va tenir lloc la Assemblea anual, aquesta vegada
per a fer la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Així doncs,
per unanimitat de tots els assistents va quedar nomenada la nova
Junta Directiva, la qual està formada pels següents membres:



Avui des d’ASAJA fem el balanç per la part que treballem i volem donar un toc d’atenció als governants tant de
l’Estat com de Catalunya que, als agricultors i ramaders la renta ens ha baixat un 8% global, que han plegat
l’activitat un 4,5%, sense que això suposi una despesa dels fons socials degut a que es tracte d’un col·lectiu
majoritàriament en règim d’autònoms, i que en el 2008 s’han hipotecat un 17% més d’explotacions i finques
que durant el 2007.
El primer semestre del 2008 ha estat d’unes grans pèrdues que ja s’arrossegaven des de finals de 2007 amb les
puges dels pinsos d’un 40% i això ha deixat a les explotacions sense liquidés, sense poder comprar bestiar per
engreixar. Això ha provocat un descens de la ramaderia especialment boví de carn, oví i porcí. El descens de la
cabana de boví de carn és d’un 62% menys, oví un 40% i d’un 10% en el porcí suposant una reducció de produc-
ció equivalents a 49,2 milions d’euros. Ara la manca de producció porta una puja en el preu de la carn que pal·lia
les grans pèrdues, però per contra els pinsos seguiran cars, encara un 20% més cars i els cereals han baixat un
45% fet que pot provocar menys rendes pel 2009 degut a l’encariment dels fertilitzants d’un 70% i l’energia d’un
23%. El sector lleter, durant el primer semestre del 2008, va tenir un increment del preu que ben aviat es va aca-
bar pel ramader i no pel consumidor, doncs segueix amb el mateix preu, però en el ramader és un 35% més barat
que durant el 2007. Resumint un descens molt important de caps de bestiar i pèrdues de més de 1.100 milions
d’euros en aquest 2008.

PROPOSTES I PREVISIONS 2009
Des d’ASAJA avui expliquem al Sr. Zapatero i al Sr. Montilla que els agricultors i ramaders som l’única solució a
la greu crisi que pateix, doncs a Espanya consumim més que no produïm, es calculen uns 100.000 milions d’eu-
ros que importem de l’exterior. Des d’ASAJA els demanem més atenció al sector agroalimentari com a grans pro-
ductors i exportadors, que som l’aliment del país i que no deixin desaparèixer aquesta riquesa, ara aquest 2009
és definitiu perquè tant a l’Estat com a Catalunya es reforcin els sectors productius i no ens retallin els nostres
diners ara que tenen la potestat de poder-ho fer. No els portem despeses de parats ni de indemnitzacions, només
demanem més atenció al sector productor i menys retallades del que ens pertoca.

BALANÇ 2008

El balanç de l’agricultura i la ramaderia d’aquest 2008 ha estat caòtic per els alts i baixos inesperats, gens nor-
mals, i que els sectors poden constatar l’any nefast que ha viscut el sector de la ramaderia. Però curiosament
aquest 2008 ha estat dolent per molts més sectors que creiem molt forts i consistents com: la banca, la cons-
trucció i la indústria d’automoció, etc.
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El 20 de setembre vam celebrar el vuitè campionat pro-
vincial d’arada. Aquest certamen va ser a la finca Plans
de Can Riera (de l’INCASOL) en el municipi de
Tavèrnoles (Osona) amb la presència de l’alcalde, Joan
Roura Tena, i el regidor de desenvolupament Rural,
Pere Vila. Com cada any hi va haver les modalitats
arada fixa i arada reversible. En aquesta edició es van
presentar vuit participants. El jurat va ser format per:
Jesús Domingo (professor escola Bell- lloc), Vicens
Dalmau (Assoc. Llauradors Girona), Salvi Safont
(ASAJA), Pons Marquès (Assoc. Llauradors de Girona)

i Joan Guim (Col·legi d’Enginyer Agrònoms). El concurs
va començar a les 10 hores amb el sorteig de parcel·les
i, un cop acabada la competició, el jurat va treure la
següent puntuació:

Amb arada fixa, en primer lloc, Joaquim Marsal amb
183 punts i en segon lloc, Pere Serra amb 92 punts. En
la modalitat d’arada reversible, el primer lloc va ser per
Josep Maria Vila amb 160 punts i en segon lloc Llucià
d’Ot amb 121 punts i Miquel Vilaró amb 108. El premi
del jove arador va ser per Joan Pròsper Fatjó-Vilas. 

Els guanyadors Josep Maria
Vila (arada fixa), Joaquim
Marsal (arada reversible) i Joan
Fatjó-Vilas (jove) van anar a la
competició estatal que es va
celebrar els dies 27 i 28 de
setembre a la població de
Bustillo del Pàramo (Lleó).
Finalitzat l’acte d’entrega de
premis es va fer un dinar al res-
taurant Colomer de Tavèrnoles.

CAMPIONAT PROVINCIAL D’ARADA 20 DE SETEMBRE DE 2008



DIA MUNDIAL DE LA DONA RURAL

AJUTS PEL TEMPORAL DE VENT
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S’ha assignat la concessió d’ajuts per a la recuperació del potencial forestal per aquelles finques afectades pels bufaruts
dels anys 2008 i 2009.
Tots aquells propietaris de finques forestals que necessitin netejar les superfícies arbrades i els camins, de troncs i res-
tes vegetals, a conseqüència dels forts bufaruts produïts aquest últims dies, poden sol·licitar uns ajuts que oscil·len
segons l’acció: Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades, per les nevades i bufaruts: 711,20 i
els 914,40 euros/ha.

Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS: 812,80 euros/km.
Us recordem que podeu venir a les nostres oficines per tramitar la sol·licitud dels ajuts fins el 6 de març de 2009. 

FITOSANITARIS

En la celebració del dia
mundial de la dona
rural, Amfar el dedica a
dones emprenedores,
per aquest motiu el dia
15 d’octubre de 2008 es
va fer una sortida. En
primer lloc, es va anar a
la Casa d’Agroturisme
Can Vilatort del municipi
de Sant Esteve de
Palautordera. El motiu
d’aquesta visita era per-
què la Maria Àngels  i la
Imma Comajuan amb el projecte “Aprendre per
emprendre”, ens expliquessin com han seguit tot el
procés des de l’inici, fent tots els tràmits fins a posar
en marxa una masia per a fer agroturisme dintre d’una
explotació agrícola i ramadera.

Després de veure la casa i tot l’entorn, vam anar a
prop, a la finca de Ca l’Alsina, també a Sant Esteve de
Palautordera, a la que a part de la finca, han posat una
hípica i també hi  fan restauració. En aquest cas, el Sr.
Pujades ens va fer una explicació del que fan en restaura-
ció hípica, esbarjo, etc.
Per tant, es va voler triar aquesta diada per poder veure

com es poden treure rendes complementàries en un
entorn rural que, cada dia hi ha més gent que busca
aquests entorns per gaudir de uns dies de tranquil·litat i oci.

El dia 13 de gener hi va haver una votació en el Parlament de Estrasburg sobre el tema del dos-
sier fitosanitaris, el conegut paquet de pesticides i d’acord amb la Directiva sobre l’ús sosteni-
ble de plaguicides. Aquest acord representa una reducció dràstica de les substàncies actives,
entre el 9 i el 21%. Aquesta eliminació de substàncies es deu a una normativa més restrictiva
en alguns casos, en altres casos no té cap justificació.

El més greu d’aquest acord és que desapareixen matèries actives que són bàsiques per algun
sector i que no tenen alternativa. En alguns casos hi podrà haver una merma a la competitivi-
tat, ja que els productes que ens venen de tercers països no seran tan rigorosos amb aquest
tema. Si algú vol la llista oficial de matèries actives, ens pot donat el seu mail i li farem arribar
la llista oficial de matèries actives que desapareixen i les que es poden aplicar.
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El dissabte 22 de novembre a l’Hotel Augusta de
Granollers es va fer l’entrega de premis a persones que
amb el seu treball han dinamitzat el camp o el món rural
durant l’any 2008. Des d’ASAJA i AMFAR amb aquests
premis volem reconèixer a les empreses, als mitjans de
comunicació i a les dones emprenedores.

En la primera part d’aquest acte es va fer un repàs del
punts més importants que afecten a la nostra comunitat
agrícola i ramadera pel que fa al document del “Chequeo
médico” de la PAC aprovat aquell mateix dijous al
Parlament de Brussel·les. Es va tractar també de la nova
seguretat social dels autònoms, abans anomenada segu-
retat social agrària. Seguidament varem donar pas a l’ac-
te de repartiment de premis. Rosa Pruna va anar citant als
guardonats, fent un petit repàs dels motius pels quals han
estat mereixedors del premi. Aquests són:

Emprenedores dones rurals: Rosa Ribosa, dona emprene-
dora que ha dinamitzat la seva explotació familiar amb
agrobotiga, creant un espai d’esbarjo i barbacoes on ofe-
reix directament com a productora, els seus productes al
consumidor final.

Empresa sector vitivinícola: Caves Agustí Torelló  potenciant
el sector vitivinícola valorant el producte de qualitat i pagant
al viticultor el preu que val, millorant les seves rendes.

Empresa d’agro-
transformació:
Familia Forns
Santanach que
porten la SAT
Can Bordoi que
és una empresa
familiar del sec-
tor lleter que ela-

bora els formatges llet i iogurts “Mogent”, pels quals han
estat reconeguts internacionalment.

Pel Gremi d’Hostaleria: Melcior Clavell Cuminal, president
del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Oriental que en
col·laboració amb ASAJA Barcelona, ha promogut la difu-
sió de la mongeta del ganxet en els restaurants de la
comarca.

Pels mitjans de comunicació: L’equip de Dani Agudo de la
televisió de Granollers per a la promoció de la denominació
“mongeta del ganxet” i per Xavier Llopart i Carles Farriols,
responsables del programa del canal 33, els quals han
sabut reflectir el treball de la dona del camp i del món rural.

La presidenta Rosa Pruna, va clausurar l’acte amb parau-
les d’esperança davant les dificultats que viu el sector
agrari, i encoratjant-nos a tots per a seguir emprenent
accions de reivindicació així com la de prendre part en la
innovació per tal de dinamitzar el nostre sector.

La jornada va finalitzar amb el dinar de germanor per a tots
els assistents i guardonats que van participar en l’acte. 

Des d’ASAJA agraïm especialment al director general de transports Sr. Villalante i al sotsdirector Sr. Fortuny, per donar
solució a un problema que feia temps que patien els agricultors quan transportaven amb els seus tractors elements del
camp per al servei d’altres. Segons l’administració catalana, aquestes feines son il·legals, tot i que en els països d’Europa
i la resta de l’Estat es consideren perfectament assimilables a l’activitat agrària que desenvolupen, resultant una activi-
tat regulada tant a França, Bèlgica o Holanda i concretament a Espanya on cada comunitat fa el que vol. 

Des d’Obres Públiques ens van demanar que els portéssim informes de com es fa en altres països comunitaris.
D’aquesta manera s’ha arribat a un acord amb Agricultura i ja ha sortit el document per fer-hi al·legacions, i a totes les
organitzacions agràries ens ha semblat correcte. El que no ha estat tan correcte han estat les maneres d’una organit-
zació agrària que sense treballar aquest projecte i sense estar aprovat definitivament, a venut a la premsa que és grà-
cies a les seves reivindicacions que s’ha aconseguit, el que en realitat correspon a la feina continuada d’ASAJA durant
dos anys, amb l’entrega de documents i altres gestions. Ara que és una realitat, es volen penjar les  medalles. Des
d’ASAJA creiem que el que compte és estar pendent de les necessitats del nostre sector agrari i continuar defensant-
lo per aconseguir els millors resultats.

OBRES PÚBLIQUES I AGRICULTURA APROVEN LES DEMANDES D’ASAJA
PER ELS TRACTORISTES QUE NO TENEN RECONEGUT EL SEU TREBALL
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Pagament Únic

DESACOBLAMENT:

¬ S’aplicarà un desacoblament total des de 2012 a: farrat-
ges dessecats (abril), ajuda a la transformació de fècula de
patata (juliol), lli i cànem (juliol).
¬ S’aplicarà un desacoblament total des de 2010 a: cultius
herbacis, blat dur, llúpol, i oli d'oliva.
¬ A tot tardar (opcional per a l'Estat Membre), el 2012 es
desacoblarà les primes al boví (excepte la vaca alletant),
els fruits secs, l'arròs, les llavors, les proteaginoses i l'aju-
da per als productors de fècula de patata.
¬ Donen la possibilitat a l'EM de procedir a un major des-
acoblament en fruites i hortalisses (revisant la seva decisió
de 2007).
¬ La CE prepararà un informe sobre l'evolució del desaco-
blament abans del 31 de desembre de 2012.

En quant a l’ajut a la vaca alletant, es manté acoblat, en
canvi l'oví i el cabrum quedarà desacoblat a partir del 2010.
Els Estats Membres tindran la possibilitat d'utilitzar tot o
part dels diners procedents d'aquest major desacoblament
per concedir nous drets de pagament o augmentar el seu
valor, en funció del tipus d'activitats agrícoles (per exem-
ple, segons pastures o manteniment d'animals). No obs-
tant això, l'agricultor haurà de rebre com a mínim el 75% de

l'import/muntant d'ajuts directes que rebés en funció d'una
mitjana/mitja anual.

En quant al període de referència:

¬ Per als pagaments exclosos actualment del desacobla-
ment (farratges, preval qualitat blat dur, arròs, proteagino-
sas, arròs, fruits secs, lli fibra llarga i fècula de patata) es
prendrà un o més anys entre 2005 i 2008, amb criteris
objectius i no discriminatoris.

¬ Per a la resta de sectors (on hi va haver opció d'acobla-
ment el 2003 o el 2004) se seguirà utilitzant els mateixos
períodes que per a les reformes de 2003 (2000-2002) i de
2004 (1999-2002). No obstant això, es deixa opció al país
per decidir un altre període de referència més recent fent
ús de criteris objectius i no discriminatoris.

¬ Model històric i regional: Atorgaran més flexibilitat als
EE.MM. perquè puguin adoptar entre 2009 i 2013 un model
d'ajuda més "horitzontal", que és el model desitjat per la
Comissió el 2013. L'EM establirà el muntant dels drets i la
seva evolució progressiva en funció de criteris objectius i
no discriminatoris. El Consell atorga encara més flexibilitat
de la proposta per la CE per a l'elecció de la data de
començament dels canvis i les tres fases de que constarà. 
¬  Altres canvis: Quant als requisits mínims per rebre paga-

ments directes, el Consell amplia la proposta de la
Comissió i estableix que l'Estat Membre decideixi, mit-

jançant criteris objectius i no discriminatoris, no concedir
ajuts a persones físiques o jurídiques en el que l'objecte

principal de les quals de la societat no sigui l'exerci-
ci de l'activitat agrària o la seva activitat agrà-

ria suposi una part insignificant de les
seves activitats econòmiques.

Informe “Revisió mèdica de la PAC”
El Consell de ministres d'agricultura va arribar a les 8 del matí del dia 20 de novembre a un compromís polític sobre la
revisió de la PAC. Les posicions tan divergents respecte a la reforma del sector lacti han provocat una sessió maratonia-
na i una nit en blanc al si del Consell de ministres. El sector europeu del tabac es va concentrar ahir a Brussel·les davant
de la seu del Consell amb el desitg de prorrogar el sistema d'ajuts vigent, tanmateix, la Comissió ha estat inflexible sobre
això i ha recordat que segueix en vigor el decidit al 2004. No obstant, això ha articulat una modesta ajuda per fomentar
la reestructuració en el marc del desenvolupament rural. A continuació recollim un informe amb les decisions més impor-
tants recollides en un compromís detallat polític que serà plasmat pròximament als corresponents reglaments.
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D'altra banda, també s'introdueixen mesures de simplificació sobre la Reserva Nacional, les transferències de drets i per
a la modificació de drets i de dates de pagament.

Transferències: 
límits, modulació i article 68

Respecte al límit mínim per rebre ajuts, el Consell planteja deixar-lo en 100 euros com a mínim o 1 hectàrea. No obstant
això pot aplicar-se un import superior segons coeficients per EM que per a Espanya serien 300 euros i 2 hectàrees.

La modulació va quedar finalment en un increment de la modulació bàsica del 5% fins a 2013, és a dir, tindríem una modu-
lació final del 10%. A aquesta detracció se li uneix la modulació progressiva, amb un percentatge addicional de 4% per
als muntants superiors a 300.000 euros, i continua sense aplicar-se cap modulació per sota de 5.000 euros.

En l’antic article 69 (ara article 68), es proposa el següent:
¬ La detracció podrà ser fins i tot del 10% sobre el pressupost nacional del pagament únic (Annexo VIII Reglament CE
1782/2003). La novetat és que l'EM podrà decidir-ho l'agost de 2009, agost de 2010 o agost de 2011.
¬ L'EM podrà continuar aplicant l'article 68 sectorialment, és a dir, aplicant la detracció i els ajuts dins d'un mateix sector.
¬ Les mesures a aplicar continuarien sent les mateixes que proposa la CE: Ajuts específics (Medi ambient, qualitat,
comercialització); Ajuts a favor del benestar animal; Pagaments sectorials per desavantatges (llet arròs boví, oví i
cabrum); Pagaments a agricultors en zones en reestructuració o amb desavantatges;  Contribució anual a les primes d'as-
segurança de collita i a fons mutualistes per a malalties animals i vegetals (on s'inclou com a novetat la possibilitat de
cobrir incidents mediambientals -per exemple, contaminació industrial-).

2012
0%
13%
16%
19%
22%

2011
0%
11%
14%
17%
20%

2010
0%
9%
12%
15%
18%

2009
0%
7%
10%
13%
16%

0-5000 euros
5.000-100.000 euros
100.000-200.000 euros
200.000-300.000 euros
›300.000 euros

2012
0%
10%
14%

2011
0%
9%
13%

2010
0%
8%
12%

2009
0%
7%
11%

0-5000 euros
5.000-300.000 euros
›300.000 euros

Proposta de la Comissió

Acord del Consell
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¬ Els ajuts de l'article 68 seran compatibles amb els ajuts
acoblats dins d'un sector, sempre que la suma d'ambdues
no superi la taxa actual d'ajuda acoblada.
¬ Augmenten la contribució pública de la prima (de 60% a
65%) i la part que finança l'UE (de 40% a 75%). En afegir la
condició que l'Autoritat Competent reconegui l'esdeveniment
que cobreix l'assegurança quan aquest ocorri, es permet
compatibilitzar l'article 68 amb el finançament dels sistemes
d'assegurances existents a certs països com Espanya.
¬ El límit màxim d'aquests pagaments, 3,5% del sostre
nacional (per restringir ajuts de Caixa àmbar en l'OMC).
¬ Finalment, els diners no utilitzats dins de l'Annex VIII
podran revertir en l'article 68 i tornar a Brussel·les tal com
succeeix actualment, amb un marge de seguretat entre el
0,5% i el 4% de l'Annex VIII.

Condicionalitat

La revisió de la condicionalitat està dirigida a una major sim-
plificació, sense menyscabar les exigències actuals. En
aquest sentit, les incorporacions de la legislació sobre l'ai-
gua sembla que seran limitades a certes normes sobre fran-
ges riberenques i el reg (que s'aplicaran a partir de 2012).

Sector lacti

Es confirma que n'hi haurà un període transitori de
2009/2010 a 2014/2015 fins a la desaparició de les quotes.
En aquest període transitori es procediria a:
¬ De 2009 a 2013 un increment anual de les quotes de l'1%
(tal com va proposar la Comissió).
¬ El 2009 i el 2010 es donarà un marge addicional del 6%
sota el qual no s'aplicarà la supertaxa. No obstant això,
en cas de superar-se s'aplicarà el 150% de la supertaxa
normal.
¬ La Comissió proposarà un
ajust de la matèria grassa per a
certs productors.
¬ No canviarà el règim actual
d'emmagatzemament privat de
la mantega.
¬ Els Estats membres podran
concedir una ajuda d'Estat
fins al 31 de març de 2014 no
superior al 55% del límit de
l'article 68 (3,5%).
¬ A finals de 2010 i finals de
2012 la Comissió en presen-
tarà una d'informe sobre l'e-
volució del sector i presenta-
rà noves propostes en cas
necessari.

Altres mecanis-
mes de mercat

¬ Mantindran una intervenció
de mantega (30.000 t) i llet
desnatada en pols (109.000
t). Qualsevol quantitat addi-
cional estaria subjecta a la
discrecionalitat de la
Comissió.
¬ El blat panificable mantin-
drà una intervenció de 3
milions de tones a 101,31

euros/t. Qualsevol quantitat addicional estaria subjecta a
la discrecionalitat de la Comissió.
¬ Es mantindrà el mecanisme d'intervenció del blat dur i
l'arròs a un nivell "0" (sistema igual al del blat de moro).

Desenvolupament Rural

Al capítol de desenvolupament rural s'identifiquen les
mesures que actualment contribueixen als nous reptes (la
gestió del risc, el canvi climàtic, la bioenergia, la pèrdua de
biodiversitat i la gestió de l'aigua). El Consell ha afegit
mesures d'acompanyament per al sector lacti (el conegut
Fons Lacti que demanava principalment Alemanya), mesu-
res d'innovació, mesurades per al tabac (veure punt ante-
rior) i ha augmentat el límit d'inversions per a joves agricul-
tors de 55.000 a 70.000 euros.

Els Estats membres podran posar fi als compromisos
agroambientals sense l'obligació per al beneficiari de reem-
borsar l'ajuda ja rebuda segons una sèrie de condicions
que s'explicitaran en el text legislatiu.

Les línies estratègiques de Desenvolupament rural que-
den, per tant, revisades i els Estats membres hauran de
revisar els seus programes de desenvolupament rural el
2010. Les mesures es beneficiaran teòricament dels fons
procedents del nou sistema de modulació obligatòria
(encara que no hi ha vincle legal per obligar a l'ús d'aquests
fons en les mateixes).

El Consell ha acordat una major contribució comunitària (el
que implicaria una menor aportació de l'EM), del 75% i
90% per a les regions de convergència, per a aquestes
noves mesures programades amb els diners procedents
de la modulació addicional.
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Aquesta edició de presentació de
les jornades va tenir un marc incom-
parable per degustar les mongetes
amb botifarra amb els periodistes
de ràdio i televisions, així com el
President del gremi d’Hosteleria, la
Presidenta d’ASAJA, en Pep
Salsetes i coneguts restauradors de
la comarca, els quals varen gaudir
de l’hospitalitat d’en Josep i la
Paquita de Can Bou, fent un bon
esmorzar i visitant els camps de
mongetes a punt de recollir.

El dissabte 15 de novembre es va
fer, com cada any, la degustació
gratuïta de les mongetes a
Granollers, obsequiant amb més de
mil racions de mongetes amb can-
salada i bon vi a tots els assistents,
acompanyats, també, de les autori-
tats, destacant: l’alcalde  Josep
Mayoral i alguns regidors, el presi-
dent del Gremi d’Hosteleria, Melcior
Clavell, Rosa Pruna i Josep Gané,
productor de les mongetes.

A la població de Talloires (França) va tenir lloc el Seminari organitzat pel CEJA de Brussel·les els dies 20 al 23 de setem-
bre. Per Catalunya, va ser present al seminari Cristina Clavell (de Llinars del Vallès) en representació d’ASAJA.

El tema del seminari era tractar
de quina política agrícola comu-
na hi ha d’haver després del
2013 per tal de garantir la reno-
vació generacional al sector
agrari. La Jornada va ser inaugu-
rada pel President de Joves
Agricultors William Villeneuve i
va intervenir el President del
Consell Europeu del CEJA
Giacomo Ballari, la comissaria
europea d’agricultura Mariann
Fischer Boel i també el ministre
francès d’agricultura.

Durant tots els dies hi va haver
tot un seguit de taules rodones
sobre com garantir una agricul-
tura perdurables, com mantenir el creixement i la creació de llocs de treball a zones rurals. També es van fer tallers sobre
els joves com actors de la agricultura del demà, la PAC després del 2013. En definitiva, van ser uns dies on la nostra repre-
sentant va poder participar d’aquest seminari basat en el futur del joves i també van veure com polítics importants van
exposar la seva postura enfront de uns temes tan importants com aquest.

SEMINARI CEJA 20 – 23 DE SETEMBRE DE 2008

Aquesta 6a. edició, ha estat especial per la denominació d’origen de la
mongeta del ganxet. En l’acte es va fer un esmorzar de forquilla a “la
Masia de Can Bou.”

JORNADES GASTRONÒMIQUES 

DE LA MONGETA DEL GANXET
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Aquest any el sopar de Nadal va
ser especial perquè ASAJA com-
plia el 20è aniversari de la seva
fundació arreu de l’Estat. Va ser en
Josep de Giralt com a president i
Felipe González de Canales com
ha Secretari General qui ho van fer
possible, essent ells els negocia-
dors perquè del Centre Nacional
de Joves Agricultors i UFADE sor-

tís ASAJA, gràcies també als pro-
motors de Joves Agricultors de
Catalunya. És per aquest motiu
que també varem convidar al Sr.
Miquel Pont, fundador de Joves
Agricultors de Catalunya, junta-
ment amb molts altres.

Va ésser una vetllada emotiva de
regals i de records de joventut, que
en Miquel i en Josep ens van fer
riure de veritat explicant aquelles
batalles polítiques i viatges a París
per parlar amb Josep Tarradelles.
Per part d’ASAJA i AMFAR varem
agrair al Josep Giralt tot el treball i
esforç durant tants anys i també,
per descomptat, a la seva família,
atorgant-los el guardó amb el nos-
tre emblema  de les pedres i les for-
migues de plata que tant bé identifi-
ca la força de la gent del camp.

Durant la nit de festa tothom va
agrair la presència del Sr. Miquel
Pont amb la seva dona, perquè els
més joves valoressin l’esforç que
ells van fer quan van crear l’organit-
zació.
Durant els agraïments, tan Giralt
com Pont, van exaltar la importàn-
cia de Rosa Pruna com a responsa-
ble directa de la presència d’ASAJA
Catalunya. 

El dia 22 de gener de 2009 es va celebrar, als Serveis centrals del DAR a Barcelona, la taula sectorial dels cereals,
on ASAJA va participar representat pel nostre company Marcel·lí Gangonells. Entre els temes tractats el que va
suscitar més interès va ser el relacionat amb l’ús fraudulent que se’n fa de les llavors per a la sembra. Es recorda
que la costum d’aprofitar per la sembra següent el gra provinent de una collita anterior, es permesa per a l’ús
propi, però no se’n pot fer ús comercial venent-lo com a llavor a d’altres explotacions. En aquest sentit, des de
l’Associació de multiplicadors de llavors es va dir amb preocupació, que ha caigut a l’any 2008 un 50% la utilitza-
ció de llavor certificada respecte l’any anterior, i  que per tal de pal·liar aquesta davallada, així com garantir la pro-
ductivitat i el control efectiu de la proliferació de les males herbes, es destinessin dels 200 milions de subvenció
no directes a la producció o reservats al pagament directe, una quantitat de 20 euros/Ha per aquelles explota-
cions que utilitzin llavor certificada.  

Respecte a la condicionalitat per els cultius herbacis es fixen alguns paràmetres de control com: aplicació de
nitrats y fertilitzants segons època, crema de rostolls, control de distancies, conservació de bancals i terrasses,
entre d’altres. Es va incidir també com a condició prèvia: portar un llibre de registre d’aplicació i adequació del
producte aplicat segons les característiques del sòl i del cultiu. Es remarca que el fet d’acomplir amb la condicio-
nalitat no es limita al dret de rebre les ajudes econòmiques, sinó que per si mateixes són condicions d’obligat
compliment. Referent a la nova directiva de l’ús dels productes fitosanitaris, es fa referència a que aquesta es més
restrictiva que la Directiva 91/414 que fins ara regulava a tots els Estats Membres. També es va informar que són
els Estats Membres qui registren els productes comercials, però és la Comunitat Europea qui té la competència
d’aprovar els seus principis actius.
Es recorda que des d’1 de gener de 2009 és obligatori estar en possessió del carnet d’aplicador de productes fito-
sanitaris; requisit imprescindible per adquirir-los a les botigues o a través d’altres vies comercials.
En la clausura de la sessió es va denunciar, per part de totes les associacions agràries, la sospita que assenyala
directament al fabricants de fertilitzants, conforme que els preus actuals no han estat convenientment actualitzats a
la baixa, tenint en compte la davallada de preus del petroli, y que per tant, hi ha hagut un interès manifest en mante-
nir els preus a l’alça d’acord a uns preus pactats. Es vol sol·licitar, per tant, al tribunal de la competència una inves-
tigació per si, veritablement, hi ha hagut un acord de pactes il·legals entre les companyies comercialitzadores.

TAULA SECTORIAL CEREALS
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El dia 3 de desembre del 2008 es va celebrar la taula sectorial de les aus al
Departament d’Agricultura, on ASAJA va assistir representat pel nostre com-
pany Lluís Figueroa. Les dades presentades pels tècnics del Departament
van reflectir durant els tres últims anys que les variacions de preus en la pro-
ducció van oscil·lar més que els preus en la comercialització (PVP), els quals
en aquest últim cas es van mantenir bastant estables. En relació al balanç
comercial amb altres països, Espanya, en general, ha estat en el període
2005 - 2008 clarament importadora, tot i que es pot atribuir aquestes impor-
tacions massives, en especial: al producte d’au especejada, concretament el

pit de pollastre. Durant la sessió es va exposar la necessitat d’establir un grau de qualitat de producte creant un punt dife-
renciador a través de l’etiquetatge facultatiu, en el qual quedin certificats els processos d’alimentació i de presentació.
Totes aquestes mesures ajuden al productor nacional a competir avantatjosament en front al mercat extern. 

Altres temes que van ocupar la taula, va ser la petició, per part d’alguns productors, de modificar el reglament de la llot-
ja de Bellpuig per tal que es faci una diferenciació de preus segons el destí de venda del producte, en cas contrari i tal i
com està plantejat ara, es perjudica la producció dels broilers (caracteritzats per una grandària inferior) ja que la seva rela-
ció pes/preu resulta més desfavorable que pels exemplars sacrificats per a la venda als comerços, tenint aquests un pes
superior. Respecte al sector de l’ou es va parlar de la conveniència de condicionar les explotacions per tal de que acom-
plissin les exigències normatives de sanitat i benestar animal que afecta a les gallines ponedores, suposant una inversió
a Catalunya de prop de 74 milions d’euros, per a instal·lar les bateries enriquides amb una despesa de 10 euros/cap. Front
a aquesta obligatorietat es demanà ajudes per afrontar aquest cost, tenint en compte que en l’any 2013 s’acaba el PDR
i a partir del 2012 ja no es poden donar ajuts ni crèdits per acomplir els requeriments que marca la llei. 

La clausura de la sessió va convidar al optimisme, en quan que el sector avícola té un marge considerable per créixer,
en virtut del qual som un país que demanda aquest producte i n’és actualment deficitari. 

Tal com l’any passat, en breu es convoca la devolució del impost del gasoil agrícola. L’Agencia Tributaria, encara no ha
publicat les bases per a la devolució del impost de gasoil, però comptem amb que aquests correspondran a una devo-
lució d’uns 0,8 euros/litre del volum usat durant el període comprès entre el 1 d’octubre de 2007 i el  30 de setembre de
2008. Aprofitem l’avinentesa per convidar-vos a tramitar l’ajut a qualsevol de les nostres oficines coincidint amb el tràmit
de la DUN 2008. Recordeu que per poder realitzar la tramitació, heu de portar les factures de gasoil agrícola i els núme-
ros de la maquinària que l’ha gastat.

TAULA SECTORIAL AUS

INICI DE LA CAMPANYA DUN 2009

Aquest mes de febrer comença la campanya de la DUN 2009. Com sabeu, la DUN és la declaració oficial de tots els ajuts
per tot el 2009 i finalitzarà el 30 d’abril. La declaració de la DUN cada vegada té una major importància davant de qual-
sevol institució i, és la eina que tenim per a declarar la nostra explotació, demanar la qualificació prioritària si cal, els ajuts
oficials, qualsevol ajut mediambiental, noves incorporacions, plans de millora, etc.

Per part nostre, com sempre, estarem a les nostres oficines per a fer la tramitació dels ajuts. Si ho desitgeu, ja prèvia-
ment es poden mirar els cromos en els que, com sabeu hi ha la informació parcel·lària del que es va declarar, la ortofo-
tomapa i les dades pel 2009. Recordeu que les nostres oficines són:

Si algú ha de fer un pla de millora o la incorporació d’un jove al sector agrari, cal que ens ho digui el més aviat possible,
ja que hi ha molta feina a fer i no la podem deixar pel darrer dia.

Barcelona

Granollers

Sta. Maria de

Palautordera

Av. Corts Catalanes, 610, 5è -1a.

Sant Josep, 2 

Ajuntament

08007 Barcelona

08401 Granollers

08460 Sta. Maria de

Palautordera

93 301 52 53

93 870 34 07

686 06 87 17

DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST DEL GASOIL AGRÍCOLA

De 9 – 14

De 15.30 a 19

De 9 – 14 

Dimecres i dijous tarda




