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Butlletí de l’Empresa Familiar Agrària, nº96-març de 2007
Març ventós, abril plujós.

Ajuts de la Pac’2007

El període de gestió del ajuts s’amplia
fins al 14 d’abril
El Ministeri d’Agricultura ha ampliat, fins al 14 d’abril de 2007, el termini per a la gestió de la sol·licitud del
Pagament Únic i de la resta dels ajuts de la PAC. Per altra banda, i com a continuació del tema d’accés de drets de
la reserva nacional tractat a l’AGRICAT del febrer, una altra de les novetats per a l’actual campanya és la possibilitat de traspassar drets de pagament, cosa que es podrà portar a cap tenint en compte els aspectes següents:
TRASPÀS O CESSIÓ
DEFINTIVA DE DRETS SENSE
TERRA
a) A un agricultor no professional: En aquest cas i durant
els primers 3 anys d’aplicació del
pagament únic, el peatge a restituir
a la reserva és del 50% de l’import
expressat en número de drets,
mentre que a partir del 4t any el
peatge és del 30%.
b) A un agricultor professional: Es contempla un peatge del
15% durant els primers 3 anys i del
10% a partir del quart any
d'aplicació del règim.
En tots els casos, el cedent haurà
d’haver utilitzat durant un any
natural el 80% dels drets, exceptuant del càlcul aquells que hagin
venut amb terres, o hagin cedit a la
reserva nacional.
TRASPÀS O CESSIÓ
DEFINTIVA DE DRETS AMB
TERRA
a) En el supòsit de venda d’una
part de l’explotació, hi ha establert
un peatge del 5% dels drets lligats a
la terra que es traspassi. Així
mateix el nombre de drets venuts o
cedits haurà de ser sempre menor o
igual al nombre d'hectàrees admissibles traspassades.
b) Quan el traspàs sigui de la
totalitat de l’explotació, no
s’aplicarà cap retenció o peatge.

c) Tampoc no s’aplicarà cap
retenció en casos d’herència, canvis
de personalitat jurídica, ni tampoc
en casos de fusions o per escicions
de persones jurídiques o
d’agrupacions de persones físiques.
TRASPÀS O CESSIÓ DEFINITIVA
DE DRETS ESPECIALS
En el supòsit de traspàs de drets
especials d'un productor sense que
hi hagi venda de l'explotació,
l’operació s'assimila a la compravenda de drets amb terra amb un
peatge també del 5%.
TRASPASSOS DE DRETS EN
TERRES ARRENDADES
En el supòsit d’arrendament de
terres amb drets reconeguts, no
s’aplicarà cap peatge. D’aquesta
manera es possibilita que un propietari pugui cedir temporalment els
drets a l’arrendador, per bé que en
finalitzar el contracte, els drets

retornaran al propietari. En qualsevol cas el nombre de drets arrendats no podrà ser mai superior al
d’hectàrees arrendades.
Per altra banda el traspàs de
drets s’haurà de fer constar en la
DUN, encara que només és necessari que ho faci el popietari.
També és important que en el
contracte d’arrendament, o bé en
un document privat entre propietari i arrendatari, es faci constar
expresament la cessió de drets de
pagament únic.
PERÍODE PER NOTIFICAR ELS
TRASPASSOS
La comunicació de la cessió de
drets, juntament amb els documents
que ho acreditin, s’iniciarà l’1 de
novembre de cada any i finalitzarà
sis setmanes abans d’acabar el
termini de presentació de la DUN
de la campanya que correspongui.

Contracte Global d’Explotació
Un altre aspecte important en l’actual campanya de la DUN és que en
virtut de l’aprovació del nou decret que regula i fa extensiu a tot Catalunya
el Contracte Global d’Explotació (CCE), la formalització d’aquest contracte
queda integrat en la DUN, i pot derivar en nous compromisos per part dels
beneficiaris. No obstant això, també es contempla que els contractes que
no impliquin ajuts associats en matèria d’inversions o no superin determinats imports pel que fa als ajuts es podran efectuar a través d’un procediment abreujat, el qual no requerirà ni la diagnosi prèvia ni el pla
d’explotació.
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Traspàs temporal
de quota lletera
Fins el dia 10 d’aquest mes de
març resta obert el termini de
presentació de sol·licituds de cessions temporals de quota lletera per al
període 2006/2007. Segons el
MAPA, l'obertura d'aquest nou
termini per sol·licitar quota lletera
ha tingut com objectiu aportar
flexibilitat al sistema de gestió de la
quota i de taxa lletera, especialment
en els últims mesos del període, per
equilibrar quota entre ramaders.
Les cessions que s'autoritzin estaran
subjectes a les condicions i limitacions establertes en el Reial decret
347/2003, de 21 de març, i donaran
dret als cessionaris a utilitzar durant
el període en curs la quantitat
individual de referència objecte de
la cessió.

Renovació
de la qualificació
d’EAP
Un punt també important en
l’actual campanya de la DUN 2007
és que inclou la renovació de la
qualificació d’Explotació Agrària
Prioritària (EAP) per unes 1.700
explotacions. A totes aquestes
explotacions que els caduca la
qualificació com EAP han rebut o
rebran una comunicació del DAR
per la qual se’ls notifica que han de
portar a cap la renovació durant
l’actual campanya de la DUN.

La renda de
referència, fixada en
22.732 euros
El Ministeri d’Agricultura ha
fixat la renda agrària de referència
per a aquest any 2007 en 22.732
euros. Tenint en compte que l’any
2006 va ser de 22.022 euros,
aquest nou import suposa un
increment del 3,75%.

Sanitat animal

S’extremaran les mesures contra la
brucel·losi ovina i cabruna
El DAR extremarà les mesures
per lluitar contra la brucel·losi
ovina i cabruna, tal i com es va
acordar en la darrera Taula Sectorial d’aquest subsector, a partir
d’un programa que pretén eradicar la malaltia amb la finalitat
d’obtenir la declaració de Catalunya com a regió indemne
d’aquesta malaltia, amb el propòsit alhora d’evitar els entrebancs al
comerç d’aquest bestiar i de millorar la productivitat de les explotacions.
La prevalença d’aquesta patologia en les explotacions ha caigut
significativament del 27,22% de
l’any 2002 al 9,53% al 2006.
Malgrat això, per a la directora
general de Ramaderia, Montserrat
Gil de Bernabé, cal actuar amb el

màxim rigor per reduir i eliminar
aquesta prevalença, de manera
que per la campanya 2007 es
contemplen noves actuacions com
ara actuar de forma ininterrompuda sobre els ramats no indemnes, vacunar totes les xaies, ordenar buidats sanitaris, planificar en
definitiva una estratègia sanitària
diferenciada per comarques.
D’altra banda, el DAR ha
endegat aquest any l’aplicació del
nou sistema d’identificació electrònica del bestiar oví i cabrum, els
costos del qual són assumits per
l’Administració, tant pel que fa al
material d’identificació (cròtals,
bols, aplicadors) com pel que fa al
servei d’aplicació i gestió dels
sistema, mentre que el ramader
assumeix el cost de la identificació
dels xais per a sacrifici.

Conreus

Recomanen el conreu
de blat de moro
Segons l'Associació General de
«Productors de Blat de moro
d'Espanya», la situació del mercat mundial de gra aconsella
incrementar les superfícies de
sembra de blat de moro en els
pròxims mesos d'abril i maig, en
la mesura que les existències
d'aquest cereal han minvat considerablement. Tanmateix es considera que el blat de moro en poder
dels 5 països exportadors (ara
només 4 després de la sortida
d'Austràlia d'aquest grup), cobreixen encara no dues setmanes
de consum mundial.
La situació en concret als
Estats Units, on cada setmana

s'obren dues noves fàbriques per a
etanol a partir del blat de moro,
obligarà a produir en la pròxima
campanya un mínim de 310
milions de tones i, si no s’hi arriba, l'escassesa podria notar-se a
tot el món. Per Agustí Mariné,
president d’aquesta associació,
aquest previsible dèficit podria
afectar sobre tot els països com el
nostre, amb una depedència
exterior de blat de moro de més
de 2 milions de tones, la qual cosa
fa que sigui aconsellable augmentar la superfície de sembra destinada a aquest cereal, amb la
certesa a més d’obtenir una bona
rendibilitat.
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Gasoil agrícola

Danys climatològics

Devolució de l’impost especial

S’amplia el termini
per refer els danys

Tal com us van avançar, a
mitjans de febrer ha estat publicada en el BOE l’ordre per la qual
es regula el procediment per a la
devolució de l'Impost Especial
d'Hidrocarburs que suporta el
gasoil, la qual té per fi aminorar
l’increment de cost d’aquest
combustible per a l’activitat
agrària.
Beneficiaris
Els beneficiaris de la devolució
de l'impost són els agricultors i
ramaders inscrits en el Cens
d'Obligats Tributaris del Ministeri
d'Hisenda que hagin tingut dret a
la utilització del gasoil bonificat
per a ús agrícola.
Import a retornar
La quantitat a retornar equivaldrà al resultat de multiplicar
0,07871 euros pel volum en litres
de gasoil emprat en l’activitat
agrària o ramadera durant el
període comprès entre l'1
d'octubre de 2005 i el 30 de
setembre de 2006. La quantitat
resultant es multiplicarà per
0,998, com a factor de correcció:
Exemple:
Consum durant el període
esmentat: 6.000 lts x 0.078,71 =
472,26 x 0,998 = 471,31 euros.

Gestió de les sol·licituds
Les sol·licituds es realitzaran
de forma telemàtica, mitjançant
una aplicació informàtica ubicada al portal web de l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària. Les peticions de devolució
les poden fer, en cas de diposar de
firma electrònica, directament els
agricultors. En cas contrari es
poden presentar a través de
gestors i entitats agràries habilitades per operar amb l'Agència
Tributària. A la sol·licitud, el
declarant hi haurà de fer constar:
* Els litres de gasoil consumits
durant el període i justificats
mitjançant les corresponents
factures. (Cal tenir en compte que
aquestes factures s’han de guardar durant quatre anys.)
* La identificació del tipus de
maquinària amb què s'ha realitzat el consum de gasoil.
El termini per realitzar la
sol·licitud és de fins al 15 d'abril
d'enguany.
Segons el Ministeri d’Agricultura, la devolució de l’impost
especial del gasoil suposarà per
als agricultors recuperar en
conjunt cap a 160 milions
d’euros.
(Font: Ordre 276/2007 de 12 de febrerBOE núm. 40 del 15/2/2007).

Pla de reconversió de la fruita

Ampliat el termini de presentació
de sol·licituds
Amb la finalitat d'aconseguir que el major nombre de
sol·licitants possible es pugui acollir a la convocatòria dels ajuts al pla
de reconversió de la fruita, el DAR ha ampliat el termini de presentació de les sol·licituds fins al proper dia 30 de març de 2007.

El DAR ha ampliat fins al 30
de juny de 2007 el termini per
realitzar les actuacions de recuperació a les explotacions afectades pels incendis i els aiguats de
2006 i aportar la documentació
justificativa d'aquestes despeses.
Al llarg de l'any passat nombroses explotacions agrícoles i
ramaderes es van veure afectades per incendis forestals i es va
establir el 31 de desembre de
2006 com a data final per realitzar les accions de recuperació,
termini que s'ha vist insuficient.
Així mateix, els aiguats dels
dies 12, 13, i 14 de setembre i el
tornado del 13 del mateix mes
van afectar explotacions que
també tenien el termini del
darrer dia del 2006 per fer les
actuacions de recuperació.
Per modificar aquest termini,
el DOGC ha publicat dues ordres
que estableixen el 30 de juny
d'enguany com a nou termini
per realitzar aquestes actuacions,
i fixen els imports dels ajuts. En
aquest aspecte s’estableix que els
ajuts per pal·liar els danys dels
incendis forestals en explotacions
agrícoles i ramaderes, per a les
anualitats 2006 i 2007, tenen un
import màxim de 1.000 euros
per a l’any 2006 i 25.000 per al
2007.
Així mateix els corresponents
a les afectacions ocasionades pels
aiguats i el tornado del passat
mes de setembre en explotacions
agràries, per a les mateixes
anualitats, tenen un import
màxim de 15.000 euros en
l’anualitat 2006 i de 285.000
euros per al 2007.
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PREUS DE LES PRINCIPALS PRODUCCIONS ANIMALS I VEGETALS
* Corresponents a la setmana del 26 de febrer al 3 de març de 2007
A primers de març, continuen les tensions a l’hora de fixar el preus a Mercolleida ja que els marges comercials
s’estrenyen per a tots els operadors; el problema de fons continua essent el preu elevat del mercat espanyol que
impedeix l’exportació i que obliga a recórrer a la congelació. Quant el boví, la debilitat s’ha estès a totes les categories, al voltant d’una situació de transacció fins que es clarifiqui el mercat. Quant a l’oví també es manté aquesta
situació transitòria a l’espera de l’augment estacional de l’oferta, tot i que de moment els preus es mantenen. En
canvi el pollastre de carn groga sí que ha acusat una demanda fluixa que de moment no ha afectat al de carn blanca.
Finalment el preu del conill també s’ha vist afectat per la situació de baix consum. En els mercats agrícoles, els
preus de les fruites es mantenen inalterables i ferms tant en la pera Blanquilla com la Conference. Quant els cereals,
les cotitzacions depenen més del mercat mundials de futurs que de l’evolució del mercat real. Així la devallada del
mercat de la Borsa de Xina primer i de l’efecte produït a la resta de borses del món ha afectat a les cotitzacions de
futurs del cereals. D’aquesta manera s’ha frenat la tendència alcista dels preus del blat i blat de moro en els mercats
de destí i el preu de l’ordi també s’ha fet endarerra.
PORQUÍ
Setm ana
anterior
1,072
1,060
40,50
1,419
34,00

Setm ana
actual
1,077
1,065
40,50
1,426
34,00

Diferència

Setm ana
anterior
3,65
3,57
3,27
4,13
3,90
3,36
3,54
3,27
2,34
2,05
1,62

Setm ana
actual
3,63
3,56
3,27
4,10
3,87
3,33
3,51
3,27
2,34
2,05
1,62

Diferència

U N ITAT

S etm an a
an terio r

S etm ana
actual

D iferèn cia

E U R /kg-canal
"
"
"
E U R /kg-canal
"
"
"
"
E U R /kg-viu
"

5,279
4,820
4,514
4,131
7,879
5,569
5,198
4,703
3,878
2,600
2,450

5,279
4,820
4,514
4,131
7,879
5,569
5,198
4,703
3,878
2,600
2,450

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M ERCAT

PRODUCTE

UNITAT

MERCOLLEIDA
(dijous)

porc selecte *
porc Lleida
garrí
canal II
garrí

EUR/kg-viu
"
EUR/unitat
EUR/kg-canal
unitat

M ERCAT

PRODUCTE

UNITAT

ESCORXADOR
DE
BARCELONA

vedella
anoll I
anoll II
vedella extra
vedella 1a.
vedella 2a.
anoll I *
anoll II
vaca 1a.
vaca 2a.
vaca industrial

EUR/kg-canal
"
"
EUR/kg-canal
"
"
"
"
"
"
"

P R O D U C TE
F ins a 10 K g
10,1 i 12 K g/canal
12,1 i 13 K g/canal
13,1 i 16 K g/canal
< 7 kg I
7,1-10 kg I
10,1-13 kg I
13,1-16 kg
>16 K g
23,1-25 kg
25,1-28 kg

LLOTJA DE VIC
(dissabte)

0,00
0,00
0,00
0,01
0,00

BOVÍ

MERCOLLEIDA
(divendres)

-0,02
-0,01
0,00
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
0,00
0,00
0,00
0,00

OVÍ
M E R C AT

E S C O R XA D O R D E
B A R C E LO N A

E S C O R XA D O R
D E C A TA LU N Y A
(C astellbisbal)
M E R C O LLE ID A
(dilluns)
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AVIRAM I CONILLS
PRODUCTE

UNITAT

Setmana
anterior

Setmana
actual

Diferència

pollastre groc
"
gallina lleugera
gallina semipesada 2,0 kg
gallina semipesada 2,4 kg
gallina pesada
conill jove*

EUR/kg-viu
EUR/kg-canal
EUR/kg-viu
"
"
"
"

1,050
1,600
0,010
0,260
0,360
1,030
1,550

0,970
1,490
0,010
0,260
0,360
0,830
1,450

-0,08
-0,11
0,00
0,00
0,00
-0,20
-0,10

PRODUCTE

UNITAT

Setmana
anterior

Setmana
actual

Diferència

cat.M (53-63 gr.)*
"

EUR/dotzena
"

0,76
1,08

0,77
1,11

0,01
0,03

PRODUCTE

UNITAT

Setmana
anterior

Setmana
actual

Diferència

blat de moro EUA
blat de moro CE
blat pinso CE
ordi CE
blat
ordi
blat de moro
farina de soja 44%
mandioca
blat pinso
blat panificable
ordi P.E.64
blat de moro (Urgell)
arròs blanc "Bahia" Extra

EUR/t
"
"
"
"
"
"
"
"
EUR/t
"
"
"
EUR/kg

170,00
176,00
178,00
175,00
174,00
220,00
138,00
175,00
179,00
169,00
173,00
0,45

171,00
177,00
178,00
174,00
177,00
221,00
140,00
175,00
179,00
169,00
173,00
0,45

1,00
1,00
0,00
-1,00
3,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRODUCTE

UNITAT

Setmana
anterior

Setmana
actual

Diferència

avellana NEGRETA
avellana NEGRETA
avellana CORRENT
ametlla COMUNA
ametlla MARCONA
ametlla LLARGUETA

EUR/kg-gra
EUR/lliura
EUR/kg-gra
EUR/kg-gra
"
"

3,15
1,03
3,10
3,87
4,77
3,95

3,15
1,03
3,10
3,77
4,67
3,85

0,00
0,00
0,00
-0,10
-0,10
-0,10

MERCAT

PRODUCTE

UNITAT

Setmana
anterior

Setmana
actual

Diferència

MERCOLLEIDA
(divendres)

poma GOLDEN 70i+ (a.c.)
poma VER.AMERICANES70-90 (
pera BLANQUILLA 58+ (a.c.)
pera CONFERENCE 60i* (a.c.)

EUR/kg
"
"
"

0,445
0,325
0,555
0,605

0,445
0,325
0,555
0,605

0,00
0,00
0,00
0,00

MERCAT

LLOTJA DE BELLPUIG
(dimarts)

OUS
MERCAT
LLOTJA DE BELLPUIG
LLOTJA DE REUS

CEREALS I FARINES
MERCAT

LLOTJA DE
BARCELONA
(dimarts)

MERCOLLEIDA
(divendres)
LLOTJA DE TORTOSA
FRUITA SECA
MERCAT

LLOTJA DE REUS
(dilluns)

FRUITA

ANUNCIS GRATUÏTS
Personal
* Oferta de treball per portar granja
de 1000 truges i 6000 plaçes
d’engreix, situada a la zona de Calaf.
Imprescindible experiència.
Tel: 600.446 358
e-mail:jbaucells@balsa-cvv.com
Equipament d'ocasió
* Es ven equip per regar amb motor
bomba diesel, tubs d’alumini i
màquina d’aspersió amb 100 m. de
mànega.
Tel. 972 720 026
Ramaderia
*Per abandonament de l’activitat
lletera disposo d’ensitjat de ray-gras
i sorgo.
Tel. 972 839 928
*NANTA, cerca a Catalunya una
explotació lletera d’entre 1 i 2
milions de litres de quota. Es negociarà la compra del bestiar i de la
maquinaria.
Tel: 630 453 750
E-mail: ddfbv@hotmail.com
* Es ven granja porcina en funcionament a Montblanc, amb capacitat
per 4000 plaçes d’engreix. També
dos cases habitables i terreny de 6
ha. Aigua, llum i bona comunicació.
Tel. 630 460 125
*Finca agricola de l' Alt Empordà
busca purins o fems per adobar les
seves terres.
Tel. 646 364 526, E-mail:
mpujolar@satsuis.com

Font: Gabinet Tècnic del DARP
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Calendari de fires per al mes de març del 2007

CATALUNYA
Fira d’Hivern de Sant
Bartomeu
a St. Bartomeu del Grau . dia 4
Fira de Quaresma
a Toretllà .......................... dia 4
Fira del Gos Caçador
a Almacelles ..................... dia 4
FIRAGRI.
Fira Agrícola i Ramadera de les
Comarques Gironines
a Figueres ................ del 9 a l’11
Fira de Sant Josep.
La Fira Catalana de la Maquinària
Agrícola
a Mollerussa ........... del 17 al 19
Fira de Caça i Mostra
Gastronòmica
a Cassà de la Selva .. dies 17 i 18
Fira de Sant Josep
a Solsona ......................... dia 19
a Castellterçol ................. dia 19
Fira de Sant Josep.
Exposició Industrial i Comercial de
l’Alt Llobregat
a Gironella ....................... dia 19
Fira de les Quaranta Hores
a Ripoll ................... del 23 al 25
Fira de l’Embotit
a Bescanó ........................dia 25
Fira de Bàscara
a Bàscara ........................dia 25
Fira de l’Oli i de la Pedra
a Vinaixa .........................dia 25
Mercat del Ram
a Vic ......................... del 29 a l’1
Fira-Mercat del Ram
a Tordera ................ del 29 a l’1
Fira dels Forjadors i Artistes del
Ferro, i Fira de Talla Artística i
Escultura en Fusta
a Besalú .................... del 29 al 9
Fira Alternativa
a l’Ametlla de Mar .... dies 31 i 1
Captura.
Saló de la Caça i de la Pesca
a Cornellà de Ll. ...... del 30 a l’1

ESPANYA
GENERA.
Fira Internacional d’Energia i
Medi Ambient
a Madrid ............... del 28/2 al 2
FLORALIA.
Fira floral i congrés internacional
a València ................ del 3 a l’11
FROZEN.
1a. Fira internacional de productes congelats
a Saragossa ................ del 6 al 9
ALIMENTACIÓ CASTELLA I
LLEÓ.
XI Saló de l’Alimentació
a Valladolid ............ de l’11 al 15
Fira-mercat de la Raça
Frisona
a Saldaña (Palència) ...... dia 19
Fira Ramadera
a Barco de Àvila .............. dia 22
FIMA GANADERA.
Fira Internacional de la Producció
Animal
a Saragossa ............ del 26 al 30

ESTRANGER
SIA 2007.
Saló Internacional de
l’Agricultura
a París ...................... del 3 a l’11
SIMA 2007.
Saló Mundial de Proveïdors per a
l’Agricultura i la Ramaderia
a París ........................ del 4 al 8
AGRO.
Fira Internacional d’Agricultura,
Ramaderia i Alimentació
a Braga (Portugal) . del 7 a l’11
IN-FOOD.
Mostra per a empreses de la indústria alimentària
a París ..................... dies 13 i 14
EXPO-VERDE.
Saló de jardineria i horticultura
a Mèxic D.F. .......... del 22 al 24

Fima-Ganadera
* Saragossa, del 27 al 30 de
març de 2007.
Fira de Saragossa acollirà del 27
al 30 de març la vuitena edició de la
Fima-Ganadera, especialitzada en
producció animal, on es presentaran les últimes novetats del mercat
en mecanització i tecnologia ramadera. La mostra ramadera
d’enguany aplegarà gairebé 800
expositors de les àreas seguents :
genètica, animals vius, equipament
i instal·lacions, serveis, sanitat
alimentació animal, maquinària
gestió medioambiental, informàtica
aplicada, institucions i premsa
tècnica.
Fima Ganadera ocuparà una
superfície de més de 70 mil metres
quadrats i es preveu la visita de més
de 47.000 visitants professionals i
representants d’uns 30 països.
En el marc del certament si
portarà a cap un apretat programa
de conferències i jornades técniques en les quals els empresaris,
representants de les institucions i
experts analitzaran aspectes claus
pel futur del sector, com poden ser
l’obertura de mercats exteriors,
l’aplicació de les noves tecnologies
o la importància de la sanitat en la
seguretat animal i alimentària
L’edició d’aquest any suposa
l’inici d’una nova etapa ja que a
partir d’ara, la mostra ramadera
Fima-Ganadera es realitzarà en
anys imparells, de manera que la
propera edició será pel març-abril
del 2009.
Per a més informació podeu
adreçar-vos a:
FIMA-Ganadera ECA
Tel. 976 764 700
e-mail :info@feriazaragoza.com
www: feriazaragoza.com
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Fira de Sant Josep de Mollerussa
* del 17 al 19 de març de 2007
Del 17 al 19 de març, Mollerussa
aplegarà la 135 edició de la Fira de
Sant Josep en la qual si preveu la
participació d’uns 400 expósitors
així com uns 170.000 visitants. En
horari de 10 del matí a les 21 hores
la fira presentarà les darreres
novetats en el camp de la maquinària agrícola, del sector agroalimentari i del sector serveis i de la
construcció. A més amb anterioritat i, durant els tres dies del certamen si portará a cap un seguit de
jornades tècniques, la programació
de les quals és la següent :
Dimecres dia 14
- IV Jornada Tècnica de Jardineria: imatge de les empreses de
jardineria - Sala d'Actes del Centre
Cultural - A les 09:15
-Jornada Tècnica: Agricultura
de precisió- Sala d'Actes del Centre
Cultural - A les 16:00
Dijous dia 15
-Demostració de camp: Agricultura de precisió- IES Mollerussa - A
les 09:00
-Jornada debat: de secà a regadiu. Una transformació històrica Sala d'Actes del Centre Cultural - A
les 16:45
Divendres, dia 16
-Valor de l'assessorament en les
explotacions del segle XXI - Sala
L'Amistat - A les 09:30
-Reptes de futur de la cria
intensiva de boví de carn a Catalunya - Sala d'Actes del Centre Cultural
- A les 17:00

Dissabte, dia 17
-L'assessorament i la incorporació al negoci ramader-Sala d'Actes
de la cooperativa del Camp d'Ivars
d'Urgell i secció de crèdit, S.C.C.L. A les 09:30
-Xarxa Natura 2000, una hipoteca per al camp català? - Sala 1 dels
Pavellons Firals - A les 10:00
-Noves opcions de cultius per a
les zones de regadiu - Sala 2 dels
Pavellons Firals - A les 10:00
-La salut de les dones: de la
invisibilitat a una atenció de qualitat - Sala 2 dels Pavellons Firals - A
les 17:00
Dilluns, dia 19
-Les millors tècniques disponibles aplicables a la ramaderia
intensiva - Sala d'Actes del Centre
Cultural - A les 09:30
-Jornada de conreus energètics:
present i futur dels conreus energètics - Sala 1 dels Pavellons Firals - A
les 11:30
-Presentació de la col·lecció de
publicacions Fundació Món Rural
- Sala 1 dels Pavellons Firals - A les
16:45
A banda de les jornades tècniques , la fira de Sant Josep tambè
aplegarà diferents assembleas,
taules i ssessions de llotja, així com
la «Borsa Interpirinenca de cereals».
Més informació :
Tel. 973 600 799
www.fira.com

Jornada sobre farratges d’estiu
* El 20 de març, a Vilobí d’Onyar
En aquesta jornada, a més d’informar sobre els resultats dels assaigs de
blat de moro farratger, també es parlarà de les possibilitats d’implantar
altres farratges d’estiu complementaris i més econòmics que el blat de
moro, més sostenibles en consumir menys inputs, com ara el sorgo. Hi
participaran José Luis Sanmartin, Eloy Gonzàlez, Joan Serra i Jordi
Salvia, del DAR i de l’IRTA-Mas Badia respectivament. La jornada tindrà
lloc en el Centre Cultural «Can Roscada» a les 11h. del matí.
Més informació : Tel. 972 473 026 i 972 840 652

Premis «Semega»
* El 22 de març,
a St. Esteve de LLemana
La tercera edició dels «Premis
SEMEGA» que la Diputació de
Girona lliura al sector ramader en
reconeixement a la seva professionalitat, tindrà lloc el proper 22 de
març al Restaurant Cal Cabrit de
Sant Esteve de Llémena.

Jornada
sobre porcí ecològic
* El 23 de març, a la Càmara
Agrària de Girona
La producció porcina ecològica
és gairebé inexistent en el nostre
país, tot i ser una alternativa a
considerar per a petits i mitjans
productors. Aquest tipus de producció, regulat per la reglamentació
europea, busca una diferenciació
comercial certificant que els sistemes productius utilitzats són més
respectuosos amb el medi ambient i
amb el benestar dels animals; i que
els seus productes s’han aconseguit
sense l’ús reiterat de substàncies
al·lopàtiques de síntesi química.
Cada cop més, un nombre major de
consumidors confien en els productes amb aquest tipus de certificació,
que pot servir al mateix temps per
donar eines comercials al ramader.
PROGRAMA
* 9,50 h.- Presentació de la Jornada
(Salomó Torres, de la UP)
* Possibilitats de la Producció
Porcina Ecològica (Isidre Martínez,
del DAR).
* Aspectes tècnics de la Producció
Porcina Ecològica (Lluís Vila, técnic
de la UP).
* Qualitat de la carn i factors que hi
influeixen ( Núria Panella, de
l’IRTA-Monells).
* Experiència en la comercialització
(Embotits la Gleva, SL).
* Col·loqui i taula rodona.
Més informació : Tel. 972 201 993

agricat/fires/pàg.8
FIRAGRI analitzarà les possibilitats de la producció
agrícola per a fins energètics.
La capital de l’Alt Empordà,
aplegarà del 9 al 11 d’aquest mes de
març una nova edició de FIRAGRI
en la qual s’ha confirmat la participació d’un centenar d’expósitors
que ocuparan una superfìcie firal
d’uns 31.000 metres quadrats.
Entre les innovacions que enguany hi haurà exposades es troben
un roleu compactador per a sembrar ; un camió per aplicar productes químics amb sistema GPS i
injecció directa; diferents gammes
de tractors que estalvien combustible; un nou insecticida per tractar
els cucs a les vinyes i a les pomeres
amb el sistema de confusió sexual.
A banda de l’exposició de maquinaria i d’equipaments i productes
per a l’agricultura i la ramaderia, en
el decurs de la fira si portaran a cap
diferents activitats entre les quals

cal remarcar les jornades tècniques
adreçades als sector agrari, les
quals per enguany presenten la
següent programació :
Divendres, dia 9
* Possibilitats de les produccions agrícoles per a fins energètics.
(A les 9,45 h, sala d’actes Firagri).
* Pla Renove 2007 per tractors
i maquinaria autopropulsada,
ajuts a l’adquisició en comú i compensació al gasoil agrícola.
(A les 17 h, sala d’actes Firagri).
* Jornada sobre el sector porcí
(A les 16 h, a l’Hotel Figueres Parc).
* Prevenció de riscos laborals
a pagès. Acabada la jornada es
portarà a cap una degustació de
vins de l’Empordà.
(A les 17 h. sala d’actes Fisersa).

Dissabte, dia 10
* Jornada vitivinícola
(A les 10 h. sala d’actes de Fisersa)
* Degustació de poma i altres
productes de l’Empordà
(A les 10,30 h. sala d’actes Firagri)
* Conferència de l’ICCA.
(A les 13 h. sala d’actes Firagri)
* Jornada sobre horta
(A les 16h. sala d’actes Fisersa)
* Degustació d’olis de
l’Empordà (A les 17 h.)
En el decurs de la fira també hi
haurá una exposició de tractors
d’època. Remarcar també que
FIRAGRI deixa, a partir d’aquesta
edició, de tenir caràcter anual, per
passar a celebrar-se cada dos any,
de manera que la propera edició
serà el 2009.
Més informació:
Tel 972 67 62 23 - 666 86 90 13

El Mercat del Ram de Vic, confirma
la seva essència ramadera
El Mercat del Ram d'aquest any
2007 es prepara amb una oferta
molt àmplia d'activitats del sector
de l'agricultura i de la ramaderia,
entre les quals tenen una especial
significació les jornades ramaderes,
el concurs de canals porcines i el
concurs catalá de raça Frisona, els
quals a més enguany ceelebran el
seu 25è i 20è aniversari respectivament.
Les jornades técniques
A partir del dimarts 27 de març
es donarà el tret de sortida de les
Jornades Tècniques Ramaderes on
es tractaran temàtiques del sector
porcí, del vacum, de l'oví, i de les
energies renovables, entre altres.
Paral·lelament, aquest any s'inicia
el TecnoRAM, que té com a objectiu apropar les principals pràctiques
tecnològiques innovadores al públic
assistent. Cada dia de les Jornades

es dedicarà un temps a les aplicacions tecnològiques del sector concret
que es tracti.
Concurs de Canals Porcines i
de vaquí de raça Frisona.
Destacar que en aquesta edició
es celebrarà el 25è Concurs de
Canals Porcines del Mercat del
Ram, que com cada any comptaran
amb uns premis importants i es
faran públics el dissabte 31 de març
al pavelló firal de Vic. D'altra
banda, també es portarà a terme el
20è aniversari del Concurs Català
de Raça Frisona de Vic que tindrà
lloc durant el diumenge 1 d'abril al
matí a l'àrea del Sucre de Vic.
Aquest any el Mercat del Ram
també estrena una nova proposta
adreçada a tots els públics. Es tracta
de l'Equinalia, espectacles amb
cavalls que es faran durant els
mateixos dies del Mercat del Ram a

l'espai firal de la ciutat de Vic. A
més, la fira més antiga de la ciutat
comptarà una vegada més amb el
tradicional Concurs de Guarà
Català, l'exposició de maquinària
agrícola i utillatges ramaders i
l'exposició de bestiar en viu.
D'altra banda, i pels més menuts,
el Mercat del Ram comptarà amb
un espai didàctic infantil on es faran
tallers vinculats amb l'agricultura i
ramaderia. D'aquesta manera els
més petits podran descobrir i
apropar-se a aquest món.
En resum, el Mercat del Ram
d'aquest any reafirma una vegada
més la voluntat de ser un cita
indispensable per a totes aquelles
persones vinculades amb la ramaderia i l'agricultura.
Més informació :
93 883 31 00
www.vic.cat

