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Amb l’estiu temps de sega de cereals, 
farratges i sempre mirant al cel; que 
no pedregui, que no s’emporti el que 
tant ens ha costat de fer arribar. Bé, 
molts ja el tindreu al sac i ben lligat. 
Algunes comarques encara estan per 
segar, però de totes maneres bona 
collita a la majoria de comarques. 
Ara desitgem també que sigui un bon 
preu, doncs las previsions son de 
menys collita i poc preu. El més cu-
riós es que el sector ramader pateix 
uns preus cars que els agricultors no 
se’n beneficien, com sempre els agri-
cultors i ramaders a mans de tercers, 
es per aquest motiu que el dia 22 de 
juny, els 27 Estats Membres convo-
cats per el COPA de Brussel·les ens 
van manifestar davant del Consell de 
Ministres a Luxemburg per reivindi-
car més atenció al sector productor 
especialment al ramader, lleter, porcí 
i en general tota l’agricultura que te 
els preus com 20 anys enrere amb un 
encariment dels costos de produir de 
més d’un 50%. El tractat de Roma i 
la PAC van néixer fa 52 anys per ga-
rantir aliments als ciutadans d’Europa 
i rentes dignes per els agricultors, no-
saltres em garantit aliments amb plus 
afegit de qualitat traçabilitat, benestar 
animal, cuidant el Medi Ambient però 
les rentes dignes no les trobem més 
aviat ens volen fer perdre la nostre 
identitat amb aquest mon globalitzat.

S’està preparant per questa tardor, una diada 
festiva per celebrar aquest deu anys.
Ara fa 10 anys es va presentar per primera 
vegada l’associació amb la presència de l’ex-
presindet Pujol, conseller Trias, i altres exe-
cutius.
Es va començar fent una ofrena dels produc-
tes de la terra a Montserrat.

Us hi esperem a tots. Per a més informació 
consulteu la nova web.

ES PREPARA LA CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS D’ASAJA
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Asaja comença una campanya aquest 2009 per potenciar els pro-
ductes KM.0

ASAJA, a la fira de l’Ascensió de Granollers va començar la campanya 
en contra de les marques blanques i a favor del mercat local sota l’eslò-
gan “Davant d’un mercat global, prioritzem el mercat local”. 

Amb aquesta campanya es pretén concienciar als consumidors dels 
avantatges els productes anomenats quilòmetre Zero, tan pels els llocs 
treball que genera al costat de casa seva, com el de saber com i d’on 
surt el producte que consumeixen i, a mantenir viu i millorar el nostre 
entorn.
Aquesta campanya ha començat a rel de l’entrada, cada vegada més 
massiva, de productes de fora de la UE, sense les garanties ni controls 
(de traçabilitat, higiene, benestar animal, medi ambient,...) que dins de 
la UE s’exigeixen i es penalitzen pel seu incompliment.
D’altra banda, sabem que no tots els productes de fora de la UE com-
pleixen les garanties que aquí s’exigeixen, i és per això, que demanem 
que tots els productes que entrin a les nostres fronteres ho facin amb 
els mateixos controls i garanties que son d’aplicació a l’ UE.

“DAVANT D’UN MERCAT GLOBAL, 
PRIORITZEM EL MERCAT LOCAL”

Els ramaders de l’Alt Berguedà i del Pre- Pirineus ( 
La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Gombrèn, 
etc.) estan cansats de denunciar els problemes que 
els ocasionen els cérvols, cabirols, senglars, etc. a les 
seves pastures i conreus que es queden sense herba 
per poder alimentar el seu bestiar. 

A banda del problema del menjar, aquests rumiants 
també poden portar malalties als nostres ramats ja 
que en són una població molt extensa i amb un creixe-
ment desmesurat, que per més mesures que prengui 
el ramader o agricultor per a que aquesta bestiola no 
entri als seus camps sempre són poques i poc efici-
ents davant l’altíssim nombre que hi ha.

Els ramaders estan cansats i no acaben d’entendre 
aquesta situació, no poden entendre com hi ha ajuts 
per afavorir aquesta fauna en la proliferació i conser-
vació en el medi i no es pren cap mesura per ajudar als 
qui tenen problemes per culpa d’aquesta.

ASAJA DENUNCIA A MEDIAMBIENT 
LA PROBLEMÀTICA DELS CABIROLS, CÈRVOLS 

I SENGLARS ALS PIRINEUS
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El dia 1 d’abril la Junta Directiva d’ASAJA Nacional amb motiu dels actes dels 20 anys varem tenir audi-
ència privada amb sa Majestat el Rei  al Palau de la Zarzuela, durant mes d’una hora i mitja parlant de la 
situació dels diferents sectors de l’agricultura i ramaderia, mostrant un gran coneixement d’ASAJA i el seu 
treball, amb aquesta audiencia era el punt final de la cel·lebració dels 20 anys.

El Rei rep a Rosa Pruna amb motiu del 
20 aniversari d’ASAJA.

Es va fer entrega a principis d’abril, del Premi di-
namització del camp i món rural, a Carme RUSCA-
LLEDA, cuinera internacional i més reconeguda. 
Per la seva implicació en els productes del Mares-
me especialment, productes de qualitat.
Li va fer entrega, Rosa Pruna, presidenta d’Asaja, 
en el Mercat d la Boqueria de Barcelona. Va apro-
fitar l’ocasió per presentar el darrer llibre de Tana 
Collados, El vostre Gust.

Premi dinamització del camp i món rural
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Jornada 
“Biogàs i tractament de purins” 

Durant les Festes de l’Ascensió, i dins de les 
XXIII Jornades Agropecuàries del Vallès, ASAJA 
va celebrar, com cada any, una jornada tècnica 
dirigida al sector agrícola i ramader. Enguany la 
proposta va estar enfocada en la problemàtica 
dels residus ramaders. 
El dissabte dia 23 de maig es va parlar, en les 
instal·lacions del Centre Tecnològic i Universitari 
de Granollers, del «Biogàs i el tractament de pu-
rins» a càrrec del nostre company i component 
de la junta d’ASAJA Sr. Antoni Banús, Adminis-
trador únic d’OKOTEC. En la interessant exposi-
ció va estar present l’Alcalde de Granollers, Sr. 
Josep Mayoral i el director dels Serveis Territo-
rials del DAR a Barcelona, Jaume Balagué, així 
com del director de l’oficina comarcal del DAR a 
Granollers, Sr.  Josep Coromines i varis tècnics 
més del Departament. Ens van acompanyar tam-
bé alguns ramaders del sector porcí pels quals 
aquest tema els hi era d’especial interès. 

En la presentació àmpliament documentada 
amb gràfics y fotografies de les instal·lacions 
de biogàs existents, varem poder conèixer les 
avantatges que suposa la valorització del resi-
du resultant desprès de la metanització del purí 
i la capacitat de produir electricitat amb la seva 
combustió. Un altre avantatge destacable supo-
sa, segons les experiències realitzades en plan-
tes ja en funcionament, la comercialització del 
producte digerit en adob orgànic d’alta qualitat.
El Sr. Banús va recalcar l’oportunitat que aquest 
sistema de minimització de residus pot oferir 
tan, des de un punt de vista comercial i Medi-
ambiental, com, i fent referència al sector global 
ramader, la possibilitat de incrementar la càrrega 
ramadera tot acomplint amb les condicions que 
imposa l’administració, en les quals cada explo-
tació queda limitada productivament en funció 
de la capacitat de eliminació dels purins que 
genera.

Es poden acollir a aquests ajuts les comuni-
tats de regants, les col·lectivitats de regants, 
les comunitats d’usuaris, que acreditin docu-
mentalment drets de la superfície o de l’activi-
tat agrícola i les comunitats d’usuaris legalment 
constituïdes. 

ORDRE AAR/334/2009, de 15 de juny, per la 
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
a la millora de regadius, i es convoquen els cor-
responents a l’any 2009.   (DOGC  núm. 5415 
publicat el  07/07/2009)

Ajuts a la millora de regadius 2009
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El passat 22 de juny, en motiu de la greu crisi 
que pateix el sector agrícola-ramader, més de 
5.000 pagesos i 2.000 tractors, d’arreu dels 
27 països membres de la UE, varen sortir a 
manifestar-se pels carrers de Kirchbergm, Lu-
xemburg.

En la manifestació varem comptar amb una 
representació catalana d’ASAJA encapçalat 
per la Sra. Rosa Pruna, Presidenta d’ASAJA 
Barcelona; Sr. Martí Clos, President d’ASAJA 
Girona i responsable del sector de l’oli; Sr. Jo-
sep Ribes, President del sector làctic i el Sr. 
Josep Tintó, President del sector porcí, entre 
d’altres.

Els principals sectors agrícoles implicats van 
ser el làctic,  l’oví, el vacú, el porcí, l’oli i les 
hortalisses, que degut a la greu crisi mundial, 
les grans empreses comercialitzadores han 
apostat pels productes de baix cost de la UE, 
sense les garanties sanitàries i de qualitat que 
aquí s’exigeixen.

El nostre President Estatal, Sr. Pedro Barato, 
ha anticipat que hi ha una bona predisposició, 
per part dels Ministres europeus, per salvar el 
sector agrícola-ramader i, per potenciar els 
productes de qualitat així com, una flexibilit-
zació en l’eliminació de les quotes lleteres.

LUXEMBURG CAPITAL 
DE LA PAGESIA PER UN DIA

El passat 16 d’abril 20 representants 
catalans del sector lleter van ser pre-
sents per donar suport i més força a 
la manifestació organitzada des de les 
3 grans organitzacions agràries espa-
nyoles, ASAJA, UPA i COAG. Aquesta 
ha sigut l’encapçalament d’un seguit 
de manifestacions. Van estar presents 
el president de la sectorial de la llet, 
Josep Ribas i ramaders dels sector, i la 
presidenta de l’Associació pels baixos 
preus i la proliferació de marques blan-
ques que estàn ensorrant el sector.

MANIFESTACIÓ A MADRID  DEL SECTOR LLETER 
AMB 14.000 RAMADERS DE L’ESTAT
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La visita va començar a les 9 del matí visitant la 
granja de Can Bordoi i la Formatgeria Mogent. 
Aquesta granja està a Cardedeu i en aquesta visita 
ens van ensenyar les instal·lacions i el robot que te-
nen per munyir, també ens van explicar que la pro-
ducció que fan, la venen tota directament ja sigui 
llet fresca o amb la formatgeria  que tenen. En el 
mateix lloc vam veure la important botiga que tenen 
amb tot un ampli ventall de productes derivats de la 
llet de un excel·lent qualitat.
Després d’aquesta visita vam anar a veure la granja 
de vaques de Can Solei a La Roca del Vallès. El Sr. 
Xavier Llobet ens va ensenyar aquesta granja de 
vaques amb unes instal·lacions noves. Per la seva 
part, el grup d’alemanys van quedar sorpresos en 

veure les bones instal·lacions i la excel·lent qualitat 
del bestiar, fins i tot algun ramader volia fer tractes 
per comprar-li vedells.

Després d’aquesta visita vam anar a dinar a la Fon-
da Marsal de Rupit. Després del dinar ens va rebre 
l’alcalde Sr. Sebastià Juanola el qual ens va ense-
nyar l’ajuntament i vam fer una visita al municipi.
A la tarda vam visitar la granja de les Vilas, a Rupit. 
Aquesta granja és dedicada a les ovelles per a carn 
en extensiu. Després de veure les instal·lacions i el 
procés que se segueix vam finalitzar la visita a la 
aula de l’entorn rural en la que la família Fatjó-Vilas 
ens va explicar també una mica de història d’aques-
ta masia amb molts segles d’antiguitat.

Visita d’un grup de pagesos Alemanys 
El dia 19 de març van rebre la visita d’un grup de 47 alemanys de Vogt Weissenburg.

El dia 15 d’agost, mentre els ramaders de llet fe-
ien un acte de protesta a Santiago de Compostela, 
ASAJA, Coag i Upa, així com cooperatives i indús-
tries estaven reunits al Ministeri de Medi Ambient, 
Rural i Marí amb el secretari d’Estat Josep Puxeu.

En els actes de protesta, la policia va carregar con-
tra els manifestants i van fer un ferit i van impedir 

que els tractors seguissin la manifestació cap a al-
tres hipermercats. Des d’ASAJA creiem que, llasti-
mosament aquest va ser el desencadenant perquè 
totes les parts arribin a un acord. D’aquesta mane-
ra les indústries i cooperatives s’han compromès 
a generalitzar els contractes homologats amb els 
ramaders de llet.

El preu que haurà de figurar en el contracte és 
mitjançant un índex que tindrà en compte la mit-
jana anual de preus en altres estats membres que 
subministrin llet a Espanya (especialment França). 
Així indústries i ramaders fixaran obligatòriament el 
preu pactat. En el contracte figurarà el termini i la 
quantitat.

Així mateix, la distribució s’ha compromès a ga-
rantir la qualitat i la traçabilitat de la llet i productes 
làctics, fent els controls pertinents. De la mateixa 
manera, l’administració intensificarà els controls de 
qualitat de la llet i els fraus.

Ha fet falta que la poli-
cia carregui contra els 
ramaders perquè el mi-
nisteri prengui cartes al 
sector de la llet
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El passat 20 de maig va sortir publicat al DOGC un anunci de l’Agència Catalana de l’Aigua, on 
es fa públic una proposta de revisió i ampliació d’aquestes zones vulnerables, en relació a la 
concentració de nitrats procedents de fonts agràries.

ASAJA el passat 9 de juny va al·legar aquesta proposta dient que els ramaders fa temps que 
estan treballant per dur a terme una bona gestió de les seves dejeccions ramaderes i, que el 
principal problema ve donat pels adobs químics, que bona part es perd per les capes freàtiques 
i que ningú no en pren la importància que realment té. 
També demostra que a les zones on hi ha més concertació de nitrats són precisament les zo-
nes amb menys densitat d’explotacions ramaderes ( Zona del Segre, Catalunya Central i Baix 
Ebre).

Per tots aquests motius entre altres ASAJA ha demanat que es retiri aquesta proposta, donat 
que no queda massa clar l’origen de la contaminació en aquestes zones i, finalment que s’obri 
un nou procés de revisió de les ja existents amb una comissió formada pel Departament de Medi 
Ambient, pel Departament d’Agricultura i, per un representant de cada organització agrària.

ASAJA presenta al.legacions a la 
conselleria de mediambient per les 

noves zones vulnerables.
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Des d’ASAJA i AMFAR tenim pensat de dur a terme un 
projecte en el qual les dones que ja s’han incorporat 
en el món agrícola- ramader: donant-se d’alta a la se-
guretat social a regim d’autònoms, s’han posat al cap-
davant d’una empresa com a titulars o cotitulars, etc., 
puguin compartir les seves experiències amb aquelles 
dones que encara no ho han fet i volen fer-ho.

Aquest projecte es basarà en 3 punts clau. El primer és 
crear una web “Rural Activa” per divulgar i promocio-
nar la dona rural, amb la seva feina, experiències, situ-
ació de l’empresa, com han resolt els entrebancs que 
els han sortit,... Amb el segon punt es pretén fer cam-
panya via web de la cotitularitat a les explotacions i les 
seves avantatges i desavantatges, es complementarà 
amb tríptics i revistes que es faran arribar a les oficines 
comarcals, ajuntaments, cooperatives,..

L’últim punt pretén donar informació directe a la po-
blació mitjançat 4 jornades, una a cada província de 
Catalunya. En aquestes jornades es donarà a conèi-
xer la gran importància que té que les dones cotitzin 
a la seguretat social per a assegurar-se una jubilació 
i, també que aquestes puguin ser més visibles en alts 

càrrecs de l’agricultura, ja que no hi ha dones davant 
de les grans cooperatives, Cambres agràries,...

Això només és un projecte que es durà a terme si des 
de Madrid rebem la subvenció que ja hem sol·licitat. 
Creiem, des d’ASAJA i AMFAR, que pot ser una molt 
bona eina de comunicació entre les dones amb més 
experiència que podran ajudar a les que en tenen 
menys i, així seguir potenciant la nostra tasca continu-
ada a favor de les dones i la seva visiblitat.

RURAL ACTIVA

ASAJA altre vegada aposta per la innovació i les noves nor-
matives amb cursos de formació per ajudar al sector agrícola 
i ramader a ser un sector més competitiu i  a afrontar millor 
les tantes normatives que ens van imposant.

ASAJA ha començat a fer cursos de PDA per a estar en tot 
moment, al camp o a la granja, ben informatitzats amb inter-
net, navegador de GPS de butxaca, les noves tecnologies a 
l’abast dels pagesos. Aquest dimarts dia 7 de juliol s’acaba 
aquest primer curs de la PDA, que es va dur a terme a les 
Franqueses del Vallès, pels pagesos de la comarca. 

Dins de la nostra programació de cursos aquests propers 
dies començarem dos cursos de benestar animal al Vallès, 
per complir i evitar inspeccions sancionadores i donar més 
confiança i seguretat als ramaders. D’altra banda també en 
començarem un curs de manipulació de fitosanitaris per a 
complir la normativa, ja que com a organització agrària vet-
llem per millorar el futur dels agricultors i dels ramaders.

CURSOS DE FORMACIÓ
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Els socis d’ASAJA es beneficiaran d’un descompte del 
12% en el terme d’energia (Kw consumits per a l’ús de 
les bombes de reg), una agilitació per al pas al mer-
cat lliure dels regants espanyols i un assessorament 
personalitzat per a la introducció de noves tecnologies 
en les explotacions agrícoles (solar fotovoltaica, ter-
mosolar).

Madrid, 21 de maig de 2009. A partir del pròxim 1 de 
juliol, amb la liberalització de les tarifes elèctriques de 
reg de baixa tensió, 43.595 agricultors de regadiu de 
tot Espanya, que necessiten l’energia elèctrica per 
garantir el reg dels seus cultius, es veuran acostats a 
contractar una nova tarifa amb les companyies sub-
ministradores. Per facilitar aquest procés i evitar un 
trauma similar a què van patir a la passada campanya 
els regants d’alta i mitja tensió, que després de la li-
beralització, van veure incrementades les seves tarifes 
de reg en més d’un 140%, ASAJA ha assolit un acord 
amb Endesa que permetrà reduir el cost per l’energia 
consumida en un 12%, la qual cosa pot suposar un 
estalvi per als regants de més de 6 milions d’euros.

El president nacional de l’Associació Agrària de Jo-
ves Agricultors (ASAJA), Pedro Barato, i la directora 
del Segmento Empresas de Endesa Energía, Carmen 
Hinchado, han firmat aquesta setmana el conveni de 
col·laboració que avui s’ha presentat a Sevilla (provín-
cia espanyola amb major nombre de contractes de reg 
en baixa tensió), per tal d’establir condicions preferents 
per als associats d’ASAJA, a nivell nacional, en matèria 
de subministrament energètic i altres serveis de valor 
afegit i potenciar les relacions entre ambdues entitats, 
millorant la coordinació i l’intercanvi d’informació.

A més els socis d’ASAJA podran disposar d’avan-
tatges i beneficis a l’hora de contractar el subminis-
trament d’energia (electricitat i gas), instal·lacions 
d’energia solar, assessoria energètica, estudis per a la 
compensació d’energia reactiva i productes d’eficièn-
cia energètica, entre altres. Així mateix, els associats 
comptaran amb un assessorament personalitzat per 
part de tècnics d’Endesa Energía.

Així, els associats podran beneficiar-se de condicions 
especials quant a qualitat i preu als següents produc-
tes i serveis: 

Tarifes elèctriques: els clients de Baixa Tensió podran 
contractar tarifes en condicions especials que suposen 
descomptes de fins i tot el 13% en el consum d’elec-

tricitat per a ús de reg. D’altra banda, els clients d’Alta 
Tensió trobaran descomptes mitjos de fins i tot el 35%, 
a la factura d’electricitat, així com tarifes personalitza-
des que maximitzen l’estalvi del client o descomptes 
addicionals per la utilització del subministrament en 
temporades definides. 

Tarifes de gas: s’oferirà un 5% de descompte en el 
terme variable de la TUR per a tarifes de baixa pressió 
i descomptes addicionals per la utilització del submi-
nistrament per a tarifes d’alta pressió.

Productes i Serveis de Valor Afegit: es facilitaran condi-
cions de contractació preferents en Energia Solar Tèr-
mica i Fotovoltaica, en assessories energètiques i en 
compensació d’energia reactiva, així com en la gamma 
de productes relacionats amb l’Eficiència Energètica.

ASAJA I ENDESA FIRMEN UN CONVENI 
PER ESTABLIR CONDICIONS PREFERENTS ALS ASSOCIATS 

EN ELS SERVEIS I PRODUCTES QUE OFEREIX LA COMPANYIA ELÈCTRICA
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Com reciclem i cuidem el medi Ambient

L’objectiu del concurs és que els nens i nenes del 
món rural dibuixin o ens expliquin que fan diària-
ment per reciclar i contribuir a la millora del Medi 
Ambient i la natura per tal d’adquirir consciència de 
d’importància de tenir cura del seu entorn proper 
i del manteniment del territori, a fi de potenciar el 
civisme des de les escoles per que amb les seves 
actuacions junt amb les seves famílies tinguin cura 
del Medi Ambient pel futur del nostre país.

L’activitat a desenvolupar és un dibuix o una redac-
ció on cada nen i nena reflecteixi el que viuen al seu 
poble i quins canvis hi perceben. 

L’activitat varia en funció de l’edat de l’alumne:

· EDUCACIÓ INFANTIL: un dibuix de tècnica lliure 
(DIN A4) sobre la importància del reciclatge per a la 
conservació del Medi Ambient.

· PRIMÀRIA: un dibuix o una redacció sobre el reci-
clatge i la seva aportació personal a la conservació 
del Medi Ambient, amb format (DIN A4).

Els treballs s’han de presentar abans del dia 30 de 
setembre de 2009. Les escoles hauran  d’enviar els 
treballs, dins d’un sobre tancat amb el nom de 

l’alumne, la classe i el nom, direcció i telèfon de 
l’escola, a la seu de l’Associació Femenina del Medi 
Rural:

Associació Femenina del Medi Rural – AMFAR 
Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 610 5è 1ª
08007 Barcelona

Telèfon: 933015253
Fax: 933172421

E-mail: asajabcn@asaja-amfar.com

D’entre tots els treballs presentats, s’escolliran els 
tres millors de cada grup, és a dir, tres d’educació 
infantil i tres de primària. Els treballs guanyadors es 
notificaran per carta o correu electrònic a l’escola.

Els premis que rebran els nens de cada grup se-
ran:

   1r premi · 100 euros
2n premi · 75 euros
 3r premi · 50 euros

Els dibuixos i redaccions guanyadors es publicaran 
a la premsa comarcal i a la revista de l’associació. 

BASES DEL IV CONCURS DE DIBUIX I REDACCIÓ 
DE L’ASSOCIACIÓ FEMENINA DEL MEDI RURAL
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El Conseller de la Política Territorial i Obres públiques, 
Sr. Joaquim Nadal, ha aprovat inicialment el Pla Terri-
torial Metropolità de Barcelona, formulat per la Comis-
sió d’ordenació territorial metropolitana de Barcelona. 
El Projecte, que ja està sotmés a informació pública in-
clou les aportacions rebudes durant el període de con-
sulta. D’aquesta manera es fa un pas en la concreció 
i el consens del primer Pla Territorial conjunt amb què 
comptarà amb la regió metropolitana de Barcelona.

Aquest Pla té com a objectius principals:
• Fomentar un model en xarxa on els nodes han de ser 
ciutats denses, complexes i cohesionades
• Potenciar l’activitat econòmica, la competitivitat del 
territori  i satisfer la demanda de l’habitatge
• Preservar el Patrimoni natural i agrari del paisatge
• I, racionalitzar les infraestructures viàries

El Pla Territorial Metropolità abasteix un total de 164 
municipis de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llo-
bregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occiden-
tal i Oriental i, compren una superfície de 3236  , on viu 
gairebé el 70% de la població Catalana.

Després de les revisions i modificacions oportunes a 
l’avantprojecte, s’ha elaborat el Projecte que ha apro-
vat el Conseller. A partir d’aquí, el Pla se sotmetrà a 
informació pública durant un període de 2 mesos, amb 
2 mesos addicionals d’audiència en Ajuntaments. Un 
cop analitzades les al·legacions i incorporades les 
possibles, serà el govern l’encarregat de fer l’aprova-
ció definitiva.

Per tal de poder garantir aquests reptes el nou pla es-
tructura les seves directrius en 3 sistemes d’ordena-
ció.

1. ESPAIS OBERTS
• Els espais de protecció especial natural i agrari han 
estat ampliades a 203.000ha i, se’n garanteix la seva 
connexió.
• Els espais de vinya segueixen protegits i amb condi-
ció de no urbanitzable.
• Els espais de protecció preventiva consten de 
14.600ha i, són sòls estratègics amb la possibilitat de 
ser urbanitzables. 

Al mes d’abril es va fer pública la regulació dels ajuts 
per a les dones majors de 40 anys on es dóna un incen-
tiu de 2000 el primer any en que aquesta consti donada 
d’alta a la seguretat social  com a cotitular de l’explota-
ció agrícola- ramadera.

Des d’AMFAR i ASAJA valorem molt positivament 
aquesta mesura ja que fa temps que anem reivindicant 
incentivar a tot aquest col·lectiu de dones agricultores, 
la majoria al voltant dels 50 anys, ja que són les que 
més han treballat a l’explotació i la gran majoria sense 
cotitzar.

Des de l’associació creiem que totes aquestes són unes 
bones mesures com la de poder ser cotitular, però se-
guim creient que a dia d’avui les explotacions agrícoles 
i ramaderes són petites empreses amb poques rendes 
i, aquest és el gran problema de sempre. Per aquest 
mateix motiu necessitem que l’administració tingui més 
confiança i creguin més en el sector agrícola i ramader.

NOVA LLEI A FAVOR DE LES DONES DEL 
MEDI RURAL MAJORS DE 40 ANYS

PLA METROPOLITÀ
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2. ASSENTAMENTS URBANS
El pla proposa un desenvolupament urbà en aquella 
forma que minimitzi  la utilització extensiva del sòl.
• A l’àrea central metropolitana no es preveuen grans 
canvis ni extencions.
• Grans ciutats de la segona corona metropolitana es 
veurà potenciat el desenvolupament d’alguns munici-
pis propers a  Terrassa, Sabadell o Mataró. També es 
diferencia entre àrees de desenvolupament nodal (Vi-
lanova de la G. Martorell i Granollers); àrees urbanes 
de polarització ( Tenes i la Riera de Caldes) i dos eixos 
urbans de desenvolupament nodal: un a l’Alt Penedès 
i l’altre al Vallès Oriental. 

3. INFRASTRUCTURES I MOBILITAT

Hi ha una clara prioritat per potenciar la xarxa ferrovi-
ària.
• Xarxa d’Altes Prestacions, hi haurà nous intercanvia-
dors a Vilafranca del P. Martorell, V. Occidental i Grano-

llers. També es connectarà l’Eix Transversal ferroviari 
amb Barcelona
• Xarxa de Mercaderies, preveu una nova línia de mer-
caderies al corredor del Mediterrani, incorporant el 
desdoblament entre Vilafranca i Martorell, així com una 
nova variant ferroviària a Montmeló.
• Xarxa de Rodalies, proposa noves línies Castellde-
fels- Barcelona, Garraf- Mataró i el trasllat a l’interior 
de Barcelona- Mataró i desdoblament Barcelona- Vic i 
Arenys de Mar- Maçanet.
• Xarxa de metro comarcal, s’amplia amb noves línies 
i extensions de les actuals des de Barcelona fins al 
Vallès.
• Xarxa de ferrocarril lleuger i plataformes reservades 
a autobusos, es proposen noves connexions al Baix 
Llobregat, als Vallesos, al Barcelonès, així com a Bar-
celona.

En vies primàries i vies principals:
• Ronda del Vallès
• Continuació A-7 Vendrell-Abrera

• A2/C-32 Palafolls-Maçanet
• Ampliació i millora del traçat de la C-15, Vilanova i, la 
G.- Igualada i de la C-17, Mollet del V.- Osona
• Via de connexió A-2, Ronda del Vallès i C-16, Marto-
rell- Vacarisses
• Desdoblament C-59, Palau i Solità- Caldes de Mont-
bui.
• B-500 i túnel de Conreria.
• Calçades laterals C-58, Badia del Vallès- Terrassa
• Prolongació calçades laterals AP-7, Barberà- Grano-
llers
• Millora de la C-35, Granollers- Maçanet

Intervenció en vies secundàries i suburbanes, es pro-
posen millores de traçat de variants, rondes i comple-
xió de la xarxa. Les actuacions més destacables són:

• Rondes: Est de Terrassa, Rubí, Sabadell
• Via interpolar entre Castellbisbal i Granollers
• Trasllat de la N-II paral·lel a la C-32, Montgat- Calella
• Millora i variants BV-2002 i B-224

El projecte es pot examinar, en hores d’oficina, a la seu 
central del departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelo-
na), al web (http://www.gencat.cat/ptop) d’aquest de-
partament i, prèvia concertació, a les seus dels con-
sells comarcals del territori afectat.
Les al·legacions s’han de trametre per correu al Pro-
grama de Planejament Territorial, departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques (av. Josep Tarradellas, 
2-6, 08029 Barcelona), durant el termini de 45 dies 
comptats a partir de la publicación d’aquest edicte al 
DOGC.

IMPORTANT
La data límit per a fer les al·legacions pertinents 

és el 24 de juliol del 2009 i des d’ASAJA i AM-
FAR estem a la vostra disposició  per a al·legar 

per les zones afectades.
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En Llucià Dot de Ca la Pagesa de Vic. Ce-
realista que conserva en la comarca l'úni-
ca producció de "Blat Forment", varietat 
d'alta qualitat per l'elaboració de pa i dol-
ços artesanals.

Ca la Pagesa

El sector ramader de boví de carn d’ASAJA valora 
molt negativament l’aprovació per part del Consell 
de Ministres ahir a Brussel·les d’importar 20.000 to-
nes de carn de vedella dels Estats Units el proper 
dia 1 d’agost. 

La Unió Europea una vegada més fa intercanvi de 
cromos amb el sector agrícola ramader. Durant 
molts anys la Unió Europea a vetat la carn dels 
EEUU per les hormones. Aquí son prohibides. Era 
l’argument avalat per la Unió Europea amb tota la 
raó i ara se li dona llum verda a 20.000 tones durant 
3 anys i a partir d’aquí 45.000 tones sense aranzels 
es el tractat «Quota Hilton», tractat que es va fer al 
Japó i a canvi els Estats Units compraran diferents 

productes Europeus com l’acer, o productes que 
de ven segur no son agrícoles perquè sols ens di-
uen un carrusel de productes sense especificar.

Mentre els ramaders de la Unió Europea hem de 
complir la traçabilitat, lliure de medicaments, higie-
ne, benestar animal i medi ambient. La nostra gran 
preocupació aquí a Catalunya pels ramaders del 
sector boví que han quedat d’aquesta greu crisi de 
preus alts del pinso, es que esperen recuperar-se, 
doncs Catalunya ha baixat el cens de boví un 40% 
i queden només 4.500 explotacions. Totes elles fan 
la feina ben feta amb totes les normatives. Ara veu-
rem com ens arriba de fora aquesta carn i sense 
complir tantes normes ni traçabilitat.

L’acord del Consell de Ministres de 
Brussel.les perjudica greument el sector 

de la carn de vacu




