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L’Assemblea Pagesa ha realitzat la primera jornada d’autocrítica a Algerri. L’objectiu
era reflexionar sobre les primeres passes que hem donat al marge del sindicalisme
institucional. Sempre hem tingut clar que faríem els possibles per mantenir-nos a prop
de la realitat i necessitem sentir la gent del tros, perquè hem escollit salvar-nos pels
nostres propis mitjans, sense dirigents superdotats, tot mantenint a ratlla als controladors
socials que intenten assecar la imaginació de la petita pagesia.

02_Editorial

També se’ns planteja una altra dificultat: de com encarem les contradiccions que alguns
de nosaltres hem acumulat internament desprès de dècades de política agrària
ultraespecialitzada. Tard o d’hora s’haurà de posar damunt la taula i afrontar-ho amb
valentia, sinó correm el risc que no sen ressenti el nostre missatge cara la pagesia i
la societat. El que tenim clar es que defugirem postures massa rígides, perquè copsem
que massa de nosaltres hem acabat sent els conillets díndies d’una modernització
assassina que està assajant de transformar l´agricultura i la ramaderia en una branca
de la industria.
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Es obvi que de sde "l´Assemblea" s’estan suscitant diverses i contradictòries esperances.
Alguns esperen que ben aviat ens presentem a les eleccions a Cambres Agràries i
construïm una alternativa sindical. A d’altres, aquesta perspectiva els horroritza, i
voldrien centrar-se en recolzar sense fissures, a les famílies conscienciades que estan
lluitant cada dia en tirar endavant projectes de pagesia sostenible. Tan als uns com als
altres, estem en certa manera obligats a contestar.

Això no ho podem permetre. Si això es culmina significaria la desaparició de la pagesia.
I alguna responsabilitat en deuen tenir els nostres governants. Tots ells s’han decantat
per un model agrari que expressa per damunt de tot la voluntat d’augmentar la
productivitat i la competitivitat a escala internacional. Han desenvolupat al màxim les
grans agroindústries i s’han valgut fins i tot d’investigacions públiques en biotecnologia.
Les alternatives pageses s’han deixat en un racó. A aquests governants de pa sucat
amb oli, també els haurem de contestar.

08-09_Opinió_Agricultura

i ramadaeria industrial // Josep Pàmies // El Gas-oil i la
mare que el va parir // Joaquim Arqué

Tampoc pensem caure en el parany d’un model d’organització social dirigit des de dalt.
El que ara sentim en boca de dirigents sindicals i cooperatius de: " tots a una" és
l’excusa perfecta per mantenir l’hegemonia d’aquest model agroindustrial dins el mon
rural. L’associacionisme interclassista ( d’harmonia de tots els productors) es una
estratègia econòmica i social que ja fa temps que està inventada i que van defensar
els sectors més fatxes i reaccionaris de la burgesia rural. Nosaltres no li farem el joc.

10-11_Internacional_Seminari

La petita pagesia ja n’està farta d’acceptar la seva desaparició com un fet natural , i
haver d’agafar-se a mesures dèbils de reforma agrària basades en solucions merament
econòmiques, prescindint de les jurídiques i que poden assumir perfectament els
sectors més forts del mon agrari.
Volem que aquest país aposti per la sobirania alimentaria, amb una petita pagesia que
sigui diversa i nombrosa com al camí més sostenible de produir, preservar i ocupar un
país.
L’ànima que ressorgeix de dins del camp, potser encara no pot contestar a moltes
bones preguntes que es formulen companyes i companys que lluiten pel seu futur,
potser no serà mai res assiu, però almenys manté la dignitat pagesa...que alguns ja
han perdut.
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·Transgènics//
············································
Algerri: Ara fa un any, la historia es repeteix…
El passat dimecres 13 d’octubre es va realitzar un cop més un
dels actes de demostració que l’empresa Pioneer realitza a les
nostres contrades. De nou, la mateixa finca d’en Torremorell a
la població d’Algerri va ser punt de trobada de pagesos amb
representants de aquesta casa comercial de llavors.
Per fer 4 cèntims, l’acte consisteix en mostra el comportament
de diferents varietats de panís, a part de gorreta, boli i dinar
que acompanyen l’acte. Aquest any de les 13 varietats de panís
que hi havia, 6 eren varietats transgèniques (amb el gen
MON810). Hi havia varietats dins del registre de vegetals i
autoritzades per tots els usos i altres, en principi, només per
alliberació voluntària.

Igual que l’any anterior, les diferents varietats s’anaven cosetxant
i dipositant-se en un remolc i després a un camió. És a dir,
s’anaven barrejant tot el gra de les diferents varietats incomplint
la normativa existent. Per una banda, no es complia la segregació
de panís (s’hauria de separar el panís transgènic del que no ho
és) i per l’altra, no es destruïa el gra de les varietats no autoritzades
per la seva comercialització ja que s’ajuntava tot en el mateix
sac. Vist això, es va parlar amb el responsable de transgènics
del DARP, en Xavier Ferrer, i se li va comentar el que estava
passant. Ell va respondre que segons els papers presentats per
Pioneer tot estava sota legalitat ja que el destí del gra de les
varietats no autoritzades era la seva “destrucció”. Després
d'escoltar les nostres explicacions, ens va comentar que
s’informaria del que passava i procediria al que fos falta.
Finalment, el passat dissabte 23 d’octubre, dins la xerrada
“Transgènics” de la Fira d’Ecoviure, en Xavier Ferrer va informar
que s’havia procedit a la retenció d’aquell gra. Aquest cop, ja
veurem com acaba, veiem com tenim la raó i no ens vem
equivocar l’any passat al denunciar el cas als Mossos d’Esquadra
(encara esperem resposta per escrit d’aquella denuncia) i tampoc
aquest any. Tot i això surten diferents punts dubtosos… per
que la denuncia de l’any passat en principi “s’ha arxivat”(com
ens ha arribat a través de gent del propi DARP)? Que passa
amb els altres camps de demostració que realitzen les cases
comercials amb llavors transgèniques? A on van a parar a la
realitat les varietats no autoritzades? Es compleix la normativa
actual? Etc.
M.A.R.C

·············································
Un debat posa contra les
cordes al DARP i l’IRTA

UP en contra i a favor al
mateix temps

La Fira Ecoviure de Manresa va convertir-se en fòrum de
discussió al voltant del conflicte transgènic. Hi van intervenir
un investigador de la UB, un membre d’Assemblea Pagesa, un
d’UP, Josep Tarragó (Director de l’IRTA) i Xavier Ferrer (Comissió
de Bioseguretat del DARP). Cadascun va fer la seva intervenció
però els dos últims van despertar la indignació del públic.

Unió de Pagesos està posant el seu llistó d’ambigüitat cada
vegada més amunt. A proposta seva, tots els partits parlamentaris
van aprovar una proposició no-llei per a la creació d’una marca
qualitat de “Productes Lliures de Trasngènics”. El sindicat va
manifestar en el seu moment, que demanava que es declarés
Catalunya Lliure de Transgèncis seguint així les proclames de
l’AP. Ara bé, després dels seus contactes amb l’Administració,
ha optat per mostrar-se favorable a la coexistència entre els
cultius transgènics i no transgènics. Això, representa una altra
claudicació del Sindicat davant l’Administració, ja que no és
possible una coexistència pràctica sense pol·linització creuada
o la creació de resistènies al BT utlitzat en ecològic.

De les paraules de Xavier Ferrer se’n va despendre que el 40%
del panís català ja és transgènic i que no tenien coneixement
de les contaminacions de pinsos ecològics que hi ha hagut en
explotacions del Pallars. Aquesta negativa va enfurismar els
assistents ja que és sabut que la Plataforma Transgènics Fora
havia denunciat el cas. El que va rebre més però va ser Josep
Tarragó per la participació de l’IRTA en investigació transgènica.
A pesar de que Tarragó va voler vendre independència, des del
públic es va recordar el 60% dels seus fons provenen d’empreses
privades, incloses Monsanto i Syngenta. Tarragó va defensar
l’estudi de coexistència de l’IRTA però nova saber respondre
la qüantitat del pressupost que l’IRTA dedica a investigació
ecològica.

06_

A pesar dels fets, els seus portaveus en aquesta matèria
continuen dient que Unió de Pagesos està en contra els
transgènics per motius tècnics, ètics i socials. En aquest línia,
va intervenir Antoni Casademont a la Fira Eco-viure i les seves
paraules van provocar el desconcert general davant un auditori
que no va entendre la postura del Sindicat.

Breus//

Eco-carabassada popular Diagonal, un nou periòdic
a Balaguer
apunt de sortir al carrer
Èxit rotund de la jornada organitzada per la cooperativa de
consum responsable de Balaguer, SEMINKO. El col·lectiu es va
presentar públicament amb la programació d’aquesta festa
que tenia com a gran protagonista a la cultura de la carabassa
i que va durar tot el diumenge 26 de Setembre. La gent que
s’hi va apropar, va poder veure una rica exposició de carabasses
de tot tipus i degustar les moltes receptes que els organitzadors
havien preparatt. La eco-carabassada va contar també amb
una demostració de cuines solars i amb diferents tallers i jocs
cooperatius. S’hi podia trobar també fruita i verdura de producció
ecològica. Tot plegat al servei de la sensibilització perr un
consum d’aliments de proximitat, de temporada i ecològics
que contribueixin a la sostenibilitat ambiental i social a les
nostres terres.

L’Ateneu La Maixanta de Lleida va acollir el 21 d’octubre la
presentació del projecte informatiu Diagonal. Aquest neix del
nucli de treball de l’antic butlletí Molotov que s’editava
mensualment des de Madrid. Ara es vol fer un salt cap endavant
per realitzar un setmanari alternatiu als mitjans oficials i que
estigui lligat als moviments socials locals de tot l’Estat.
En l’actualitat, s’està donant a conèixer la proposta a través del
llançament del primer número promocional i s’ha engegat una
campanya per tal d’aconseguir un mínim de 5.000 subscripcions
que puguin assegurar-ne la viabilitat econòmica. Podeu torbar
tota la informació i aquest primer número en format digital a .

Fa uns dies la dona d’un company va quedar ferida al ser trepitjat
el seu cotxe per un tractor descomunal de 300 cavalls amb
una cuba de purins al darrera que feia fredar. La carretera va
resultar estreta per les dimensions mastodòntiques del vehicle
i quan el conductor va poder apreciar que li faltava espai, ja
va ser massa tard...S’hauran d’adequar les carreteres i camins
rurals als enginys cada dia més grans que la nostra agricultura
està utilitzant? Per què ens han arribat a fer creure que aixó és
el progrés. Poder treballar amb roba de mudar al damunt d’un
poderós tractor amb totes les comoditats i luxes imaginables!
Però els cultius que es poden mecanitzar amb poderoses
màquines, cada dia són menys rentables perquè sempre hi ha
una finca més gran o be un país amb extensions agrícoles
superiors que poden emprar encara màquines més poderoses.
Els cultius que no es poden mecanitzar tant , fan angúnia no
tan sols a les gran propietats sinó també a molts pagesos mal
acostumats a treballar còmodament al damunt d’enginys
autopropulsats.
El mateix passa amb la ramaderia. Cada dia la granja ha de ser
més gran per competir en un mercat que basa la seva existència
en un creixement costant. La granja, diuen els “experts “, ha
d’estar equipada amb totes les modernitats per facilitar el treball
i augmentar la productivitat. Però cal produir cada dia més i
més excedents si la població a alimentar al nostre entorn més
proper no augmenta? Val la pena produir tant a aquests preus
de misèria? Cal fer inversions tan inportants en ferralla, per
arribar a tenir rendiments tan ridículs en la nostra activitat?
No caldria reflexionar cap on ens porta aquesta mecanització
tan sobredimensionada ,tenint en compte la miserable extensió
de terra que ens cal cultivar? O és que volem anar cap a una
agricultura sense pagesos, amb quatre grans propietats i unes
quantes empreses de serveis?.
És el que està passant als nous regadius dels Monegros a
l’Aragó. Confiaven en fixar gent al territori, però la
macromecanització i l’automatització dels regs ha portat al
monocultiu (panís-alfals) sense creació de nous llocs de treball
ni creació de riquesa social, malgrat les inversions públiques
milionàries en regadius i estructures. És aquest el model que
volem per les nostres comarques , o volem recuperar un sistema
agrari basat en la recuperació de cultius, varietats i espècies
animals més autòctones que comporti més qualitat en els
aliments, i una diferenciació del que ens ve de tot el món , la
major part de les vegades sense cap garantia sanitària?
Per ficar un exemple: a Mercabarna sols un 25% del que es
comercialitza es produeix a Catalunya i som incapaços de
col·locar-hi els nostres excedents de fruita. En canvi malbaratem
esforços per dur la fruita a milers de kilòmetres lluny del nostre
mercat de referència ,mitjançant superestructures de

comercialització tant privades com cooperatives. Experiències
de comercialització més directa de la comarca han comportat
ingressos més importants i la possibilitat de fer viables petites
i mitjanes explotacions al reduir intermediaris,costos d’elaboració
i de transport.
Però el més important de tot és que el pagès estigui amb
contacte directe amb el comerç, perquè és el consum el que
orienta la producció cap on ha d’anar en temps real.
Els macromuntatges comercials tan alabats pels polítics, han
fet dels pagesos i ramaders uns individus ignorants de la realitat
comercial i de les tendències de consum, provocant la situació
de caos en la producció agrària i ramadera actual. Milers de
pagesos i ramaders estan plegant i en canvi cada dia fa falta
més mà d’obra immigrant per substituir-los. Catalunya , Espanya
i Europa estan despreciant anys i anys d’experiència a canvi
d’una mà d’obra més barata, immigrant i explotada per quatre
grans empreses.
El model americà impulsat fins ara, només ha portat desil·lusió
i misèria a moltes famílies pageses i l’empobriment de molts
pobles rurals. El model actual només ha servit per incrementar
la despesa en maquinària i agrotòxics i en disminuir la qualitat
dels aliments.
Sort que la societat comença a reaccionar i serà la societat
amb les seves exigències que ha de fer possible un altra
agricultura més pagesa, menys industrial i especulativa, amb
més valor afegit i més qualitat ,amb menys intermediació i amb
un comerç de proximitat. Els pagesos hem d’estar per una
vegada a l’altura de la nostra professionalitat i intuir amb temps
els canvis que s’atansen.

Opinió//

El Gas-oil i la mare que el va parir //
Acabo de leer la convocatoria de UAGA-COAG para la
manifestación que quieren llevar a cabo para reclamar un
gasóleo profesional. Días a tras hicieron tres cuartos de lo
mismo otros sindicatos mayoritarios, o mejor dicho
"organizaciones de productores agrarios" como se hacen llamar
ahora.
Entre un baile de cifras, de precios, de consumos, vienen a
decir todos lo mismo, que al aumentar el precio del gasóleo,
aumentan los costes de producción y como la renta no sube,
los beneficios cada vez son menores para los agricultores/as
(gran deducción). Por eso, según ellos, hay que salir a la calle,
para demandar un gasóleo más barato. Seguro que así nos va
mejor.
Es impresionante hasta donde puede llegar la mentalidad
reduccionista y simplista de estas organizaciones burócratas;
como si el problema recayera en algo tan simple como el
problema del combustible o más aún, en tener más o menos
ayudas. El problema es mucho más profundo, es un problema
que hay en la base del sistema productivo agrícola actual.
Se esta practicando una agricultura químico-capitalista, cuya
base es el consumismo. Todo el sistema actual agrario se basa
en el consumo de insumos. Hay una "industria-agro-química"
ultrapoderosa que funciona porque la agricultura a pasado a
depender al 100 % de los insumos externos. Partiendo de esta
base, debemos de tener claro que los costes de producción
siempre subirán; porque el agricultor esta esclavizado a esos
insumos para poder producir; éstos los produce una industria
que busca el beneficio capitalista y por tanto los precios siempre
subirán.
Si ha esto le añadimos que el agricultor/a ha perdido toda
capacidad de decisión a la hora de vender su producto y los
precios los marca otra poderosa industria como es la de la
distribución de alimentos; ¿ Como ostias esperamos que la
renta agraria suba? ¿Cómo pretendemos que la calidad de vida
de pequeño agricultor/a mejore con este sistema de producción?.
Que más da si el gasóleo sube o baja, el problema es mucho
más profundo. Si de verdad se quiere atacar este problema,
hay que atacar la raiz del mismo, !!! el consumismo, la
dependencia del exterior y el individualismo agrario!!!

Joaquim Arqué

Cualquiera que conozca minimamente el mundo agrícola, se
tiene que hacer cruces de la cantidad de maquinaria de todo
tipo que hay. Pero lo más sorprendente es lo infrautilizada que
esta esa maquinaria. El individualismo nos ha llevado a los
agricultores/as a tener que disponer de todo tipo de maquinaria
de forma individual. Eso es un consumo energético y unos costes
de producción elevadísimos. Probablemente con la colectivización
del 60% de la maquinaria actual y una perfecta planificación se
podría cultivar. Solo con esta medida, que los agricultores/as
calculen cuanto bajarían los costes de producción y ahorro
energético. Este únicamente con la maquinaria, sin entrar a
tocar el tema por ahora de la colectivización del trabajo. Si ha
esto le añadimos, que con buenas practicas de trabajo y aplicando
las técnicas de agricultura ecológica, nuestra dependencia
externa se minimiza, conseguiríamos reducir aun más nuestros
costes.
Todo esto unido a que se debe luchar para cambiar las tendencias
de venta de nuestros productos, nos llevaría no solo a romper
las cadenas de la esclavitud que nos atan a la agroindustria,
sino a algo mucho más importante, a liberarnos de las ataduras
de los Estados. Ya que son ellos con sus políticas agrarias, los
que fomentan este sistema de producción (PAC, créditos
blandos......) y están ayudando a que se fomente el caciquismo
y el endeudamiento de los pequeños agricultores que aun se
mantienen en la actividad.
Este endeudamiento nos lleva en muchos casos a la sumisión
al sistema, por el miedo inculcado al no poder pagar y por lo
tanto induce a la producción química, que es la nos dicen que
nos permitirá llegar a los pagos, pero no nos dicen que es a
costa de vivir agonizando.
Solo rompiendo la base de esta producción destructiva, podremos
empezar a solucionar los problemas de los pequeños
agricultores/as. Todo lo demás es hacer el juego al sistema y
favorecer a los grandes productores y a la industria.
Evidentemente estos cambios no los van a proponer las
organizaciones burócratas, ellos son parte del juego; Eso lo
tenemos que hacer los/as agricultoras y las/os consumidores.
Es un camino utópico, pero las utopías han movido el mundo.
Salud y agroecología desde el territorio comanche de la franja
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Internacional//

Seminari sobre "la petita explotació i la PA" i Congrès
General de la CPE
Els dies 28, 29 i 30 d´Octubre de 2004, membres de l´Assemblea
Pagesa de Catalunya hem participat en el seminari europeu
sobre “Polítiques agràries i petites explotacions”, celebrat al
Liceu Agrícola d’Aix-Valabre, França. Aquest seminari estava
organitzat per la Confederació Paysanne Europea (CPE).
L’Assemblea Pagesa ha estat participant com a organització
convidada, juntament amb organitzacions pageses de 18 països
europeus.
L’objectiu d’aquest seminari s’ha centrat bàsicament en una
posada en comú d’experiències de resistència i construcció
que estan duent a terme les organitzacions de la CPE i d’altres
afins. Els temes que s’han tractat i discutit han estat els següents:
- Situació i realitat de les petites explotacions als països europeus,
que són la base actual i el futur d’una agricultura viva a Europa.
- Avaluació de l’impacte de la PAC i de la seva última reforma
del Juliol del 2003 sobre les petites explotacions. Proposta
d’alternatives reals que demostren que un altre PAC és possible.
- Estratègies comuns a favor de les petites explotacions, tant
a nivell regional, nacional i Europeu.
- Experiències de lluita, organització i acció.
Els tres dies de seminari s’han estructurat d’una forma molt
participativa, tot dividint a la gent en grups no molt grans i
parlant de: viabilitat econòmica de les petites explotacions,
accés a la terra, problemàtiques de la incorporació de joves
pagesos, diversificació de producció, models de comercialització
local directa i el greu problema que tindran les explotacions
familiars amb la nova PAC.
Des de l’Assemblea pagesa hem trobat molt positiu participar
en aquest seminari perquè veiem que la línia que estem plantejant
és molt afí a d’altres moviments pagesos Europeus, com la
Confédération Paysanne, el Sindicato Labrego i EHNE. Hem
vist clarament que les petites explotacions són una opció

majoritària i de futur i que, si és vol, no tenen perquè desaparèixer.
Ja fa anys que pagesos de petites explotacions familiars s’estan
organitzant, lluitant i portant pràctiques viables arreu d’Europa.
Hem conegut experiències cooperatives en la producció i en la
comercialització directa, així com formes de transformació
artesanal que promouen el contacte directe amb els consumidors.
Tota la gent amb la que hem compartit aquests dies està
fermament convençuda que l’actual reforma de la PAC perjudica
greument a les petites explotacions (el 80 % de les ajudes
directes aniran a les grans explotacions industrials) i, que la
coordinació de les lluites entre pagesos, consumidors, i , societat
civil és l’únic camí que permetrà mantenir una agricultura digna,
autònoma i dinamitzadora del medi rural.
Ens hem sentit molt recolzats per les organitzacions de la CPE,
que ens han transmès que les nostres lluites són comunes, que
volem mantenir vives les petites explotacions i, per això, és
necessari reformar la PAC a través de la resistència i la
desobediència activa a les normatives imposades per la
burocràcia de Bruseles.
Estem tots d’acord que per tal de mantenir les petites explotacions
i tendir cap a una sobirania alimentària, ens hem d’oposar
clarament a l’agricultura transgènica que només genera
dependències, riscs i monopolis sobre les llavors. Més de 25
regions europees ja s’han declarat lliures de transgènics, i, fins
i tot, la Confédération Paysanne ha promogut un conveni
d’exclusivitat en la importació de soja no transgènica entre la
regió de la Bretanya (França) i l’estat de Paranà (Brasil ).
El seminari va concloure amb un congrés general de la CPE, en
el que vàrem participar com a organització convidada, i que va
definir les estratègies de lluita pagesa a nivell Europeu pel proper
any.

Declaració final del seminari
Reunits a Aix de Provence, el 28 i 29 d’octubre de 2004, vàries
organitzacions pageses de 18 països europeus, amb el
recolzament de nombrosos economistes, per parlar sobre el
tema: “Petites explotacions a Europa, quin futur? ”, han aprovat
la declaració següent:
En tots els països de la Unió Europea, les petites explotacions
estan desapareixent per culpa de la PAC (primer i segon pilar)
i de les polítiques nacionals que segueixen les directrius de
liberalització total imposades per la OMC. Ara bé, les petites
explotacions juguen un paper primordial a la societat europea,
en termes de generació de treball, de territori, d’economia, de
qualitat dels productes i de preservació dels recursos naturals.
Mantenir i augmentar el nombre de petites explotacions a Europa,
és doncs, d’ara endavant, per a les organitzacions pageses
presents, una prioritat, sigui quina sigui la seva situació.
Malgrat les polítiques actives d’eliminació que estan sofrint, les
petites explotacions representen, en particular a l’Europa
mediterrània i central, la partida més gran de generació de treball
agrícola. En tots els països, elles són essencials en l’economia
local i en la dinàmica del teixit rural.
Les petites explotacions no són un vestigi del passat: elles són
portadores de múltiples experiències tècniques i socials del
passat que han esdevingut pràctiques corrents. En particular,
per a dur a terme una agricultura més autònoma, més propera
als consumidors, amb menys insums econòmics, menys consum
energètic, prioritzant els circuits de transformació i de
comercialització controlats pels pagesos i pageses. No és
solament qüestió de resistir, sinó de promoure les explotacions
que seran indispensables pel futur d’un món rural viu, en definitiva,
per a garantir la sobirania alimentària. Per a mantenir les petites
explotacions, les polítiques nacionals i europees tenen el deure:
- Aturar els processos de concentració de la propietat i dels
altres mitjans de producció i portar una política de redistribució.
- Reconèixer l’estatus de pagès o pagesa a tota persona que
porti una activitat econòmica agrícola sense imposar un umbral
mínim de tamany.
- No fonamentar la política de subvencions per a la incorporació
en la capitalització dels mitjans de producció i en l’ampliació de
les superfícies, sinó, en la generació de treball i de valor afegit.

- Reconèixer les pràctiques de control de qualitat nutricional i
sanitària específiques de les petites unitats de producció i
transformació i adaptar les normes existents a aquests realitats.
Evitar d’aquesta manera que la producció artesanal hagi de
complir normes sanitàries de la gran indústria agroalimentària.
- Re-equilibrar la distribució dels pagaments directes de la PAC,
tot posant límits a les grans produccions i establint una línia
específica d’ajuts directes a les petites explotacions.
Els participants es comprometen a intercanviar les seves
experiències i a coordinar les seves accions amb la societat civil
per a resistir, aplicar i fer aplicar aquesta altra política agrària, i,
així, obtenir un canvi radical de la PAC i del pròxim Reglament
de Desenvolupament Rural (2º pilar de la PAC, 2007-2013).
Altres polítiques agrícoles son possibles, tots els dies, amb els
pagesos i pageses !!
Organitzacions sotasignants:
Coordination Paysanne Européene (UE)- Confédération paysanne (F)Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirstchaft (D)- ARI (I)- ATB (MA)- Confederaçao
Nacional da Agricultura (P)- Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (Eh)-SFFA (UK)Foro Contandino (I)- Front Uni des Jeunes Agriculteurs (B)- Kritisch Landbouwberaad
(NL)- MAGOSZ (H)- MAP (B)- MODEF (F)- Mouvement International de Jeunesse
Agricole rurale et catholique (UE)- NORDBRUK (S)- Norkebonde- og Smäbrukariag
(N)- Österreische Bergbauernvereinigung (A)- Plataforma Rural (E)- Sindicato
Labrego Galego (E)- Union de Agricultores y Ganaderos de Rioja (E)- Uniterre (CH)MB Kleinbauern- Vereinigung (CH)- Vlaams Agrarisch Centrum (B)- CROCEVIA
(I)-NZZRI (PL)-KODUKANT (Estonia)- Assemblea Pagesa de Catalunya (CAT)COAG (E)- NAUK (Cro)- Vía Campesina

Què és la Confederation Paysanne Europea (CPE)?
· Es una confederació de diferents sindicats i moviments pagesos que existeix des de fa més de 20 anys. Intenta portar endavant
les reivindicacions de les petites explotacions familiars i dels pagesos i pageses que són invisibles dintre dels esquemes de la
política agrària comunitària i que no se senten representats per altres sindicats majoritaris.
· Està formada per 47 organitzacions de vint països europeus que representen la lluita de més de sis milions de pagesos a Europa.
A nivell internacional està integrada en la via campesina.
· Les organitzacions de l’estat español que hi formen part són: COAG, Sindicato Labrego Gallego, EHNE, Unión de Agricultores i
Ganaderos de la Rioja y la Plataforma Rural.

Els barrinadors de la fusta és una de les plagues que pot arribar
a causar danys greus a plantacions de poma, pera, avellaner,
garrofer, pollancre, om, etc… Els tres barrinadors que causen
més maldecaps són els de la taula 1 (al costat dret) :

Biologia, cicle i danys
Tenen un desenvolupament lent, i solen necessitar entre un i
dos anys per completar el seu cicle, depenent de les condicions
climàtiques.
L’adult de zeuzera apareix al final de la primavera i el període
de vol dura tot l’estiu. Fan la posta agrupada preferiblement en
zones amb ferides o entrades de galeries d’anys anteriors o a
l’escorça del arbre. Posen una gran quantitat d’ous mil·limètrics
i de color groc.
Les orugues recent nascudes van a les branques joves i inicien
les galeries per les axiles de les branques. Les galeries són de
sentit ascendent inicialment però després baixen diverses
vegades buscant fusta més gruixuda. Al hivern redueixen la
seva activitat i una part completa el cicle la primavera següent
que crisalidan i surt l’adult deixant l’exuvi a la sortida de la
galeria, i un altre percentatge no acaba el seu cicle fins l’any
següent.
El cicle del Cossus és igual al de la zeuzera, amb la diferència
que els ous es localitzen preferentment a les parts baixes del
arbre, per lo que ataquen principalment al tronc fent galeries
de secció superior a la zeuzera. A la vegada desprenen una
olor avinagrada molt característica que prové de la substància
que desprenen les larves per estovar la fusta.

Els arbres preferits per aquests barrinadors són els que ja han
estat atacats anteriorment, per lo que seran els més perjudicats.
Per tant, podem saber que si un arbre ha estat molt atacat un
any, l’any següent tendirà a ser un focus. Això encara és més
accentuat en el cas de la sessia. Com és obvi, els danys en
arbres joves són molt més greus que en arbres vells, ja que
l’arbre pot quedar totalment destrossat, però normalment sempre
són més atacats els arbres vells.
De les tres, la més temuda en pomeres, pereres i avellaners és
la zeuzera, en canvi el Cossus és més important en algunes
varietats de perera i pollancre.

Seguiment, control i nivell de tolerància
La sessia és més petita que els anteriors i fa galeries superficials
per sota l’escorça de les branques i del tronc. El seu vol comença
una mica abans i dura fins l’agost. Acostuma a ser una plaga
secundària afavorida sobretot si hi ha hagut atac pels altres
barrinadors ja que entra per les ferides causades per aquests.
Aquestes ferides també són aprofitades per plagues secundàries
com les barrenetes (coleopters escolínits) o el pugó llanut.

A simple vista, podem observar alguns dels símptomes. Per
exemple observant les parts baixes de les galeries podem
observar la pila de serradura i excrements que expulsen a
l’exterior, normalment al peu del arbre. A l’hivern podem observar
les restes que queden penjant dels orificis i el nivell de tolerància
que s’accepta és d’un màxim de 2% d’arbres afectats excepte

quan són arbres joves que la tolerància és de zero.
Durant el període de vegetació, a més de les piles d’excreció,
també podem observar si apareixen fulles apicals pansides o
seques, el qual és un altre del símptomes que causen aquestes
galeries.

Mesures preventives
Com sempre, la millor lluita és la prevenció. Algunes de les
pràctiques preventives que poden reduir la incidència dels
barrinadors són:
-Treure i cremar les branques afectades durant la poda d’hivern
-Evitar ferides als arbres ja que afavoreixen els atacs.
-Mantenir els arbres equilibrats nutritivament i hidricament.
-Vigilar els arbres vells dels marges o voltants, abandonats, ja
que poden ser focus d’infecció.
-Abans de fer una plantació, intentar evitar estar a prop d’una
font de contaminació lumínica, ja que atrau aquests insectes.
-En el cas de cossus, abans de fer una plantació, es recomana
escollir peus resistents a aquests.
-Intentar afavorir la presencia d’ocells insectívors amb nius,
menjadores, tanques vegetals.

localització dels orificis de les galeries durant l’hivern i la introducció
d’un filferro per l’orifici per tal de matar la larva. Després es
poden fer aplicacions localitzades d’oli mineral i/o un insecticida
de tipus pelitre o rotenona, També hi ha qui utilitza cotonets
impregnats amb gasolina. Després de matar la larva cal tancar
la galeria amb màstic per evitar entrades d’altres barrinadors o
altres plagues.

Mesures de lluita

-La captura massiva: aquesta tècnica funciona bastant bé. Per
al zeuzera s’utilitzen unes 10 trampes per hectàrea (de tipus
“polillero" o triangular) amb la feromona sexual corresponent.
Aquestes trampes s’han de posar un metre per sobre del arbre
i es basa en la captura de mascles abans de que puguin fecundar
les femelles, per tant s’han de col.locar abans de que comenci
el vol dels adults.
En el cas de la sessia, la captura massiva també funciona bastant
bé posant unes 12 trampes/ha. En aquest cas s’utilitzen atraients
alimentaris, de manera que aqui es capturen tant mascles com
femelles i l’objectiu es disminuir la població. Les trampes son
de tipus polillero o es poden fer amb bidons d’aigua. Aquesta
s’omplen de 1.5 litre de la barreja: 10 litres d’aigua + 1 litre de
vi negre +1/2 litre de vinagre + ½ Kg de sucre+ 10 gotes de
terpenil acetat. El problema és que cal renovar aquesta barreja
cada 3 setmanes.

Com a mètodes de lluita tenim:
-L’antiga tècnica del filferro: és la forma més tradicional que
encara es pot assumir en finques petites. Es basa amb la

-La confusió sexual encara no esta del tot demostrat que funcioni
amb aquestes espècies. De totes maneres, te l’inconvenient de
que acostuma a ser una tècnica encara molt cara.

Asssegurances
PECUARIS

AGRARIS

M.E.R. Bovins (línia 132) (del 15.01 al 31.12.2004)
M.A.R. No bovins (línia 142) (del 15.01 al 31.12.2004)
Aviram de carn (línia 147)(del 1.10 al 31.12.2004)
Ramat vacu d’ engreix. (línia 130) ( del 15.01 al 31.12.2004)
Ramat oví i cabrum (línia 111) (del 15.01. al 31.12.04)

Integral del cereald'hibern (Línia 05)
Blat, ordi, civada, sègol i triticale.
Cobreix: 100% de pedra i foc; 65% d'altres riscos: gelada,
sequera, cop de sol, vent, pluja, inundació, plagues i no naixença.
(No naixença només per aquells que el contractin en el pla
anterior).

Mer bovins (línia 132)
Assegurança obligatòria per als bovins. La pòlissa es renova
anualment, per continuar mantenint el servei de recollida de
cadàvers morts a l’ explotació. És necessari portar la Fulla d’
Explotació Ramadera actualitzada i Nº DNI i de la seguretat
social del titular o socis de l’ explotació

Mar no bovins (línia 142)
Assegurança obligatòria. Cobreix les despeses de la recollida
dels cadàvers morts a l'explotació
Aquest mes de setembre, per la majoria dels nostres
assegurats els hi caduca la pòlissa. Us recordem la
necessitat de renovar-la per a mantenir el servei de recollida
dels següents animals: PORCÍ, AVIRAM, CAVALLS,
CONILLS, OVÍ I CABRUM.
Requisits: Fulla Explotació Ramadera, actualitzada. Nº DNI i
de la seguretat social del titular o socis de l’ explotació
S’ assegura la capacitat, excepte a oví - cabrum que s’ assegurà
el cens.S’ asseguren totes les explotacions del que sigui titular,
en una única declaració.Disposar de contenidor homologat per
la recollida dels animals. L’assegurança la tramitem i gestionem
a la nostra oficina, tal com marquen les normatives d’ Agroseguro
i el servei de recollida l’ efectuarà Sereca Bio.

Ramat oví i cabrum: (línia 111)
Es poden assegurar totes les explotacions d’ ovelles i cabres.
Requisits: Fulla Explotació actualitzada. Animals identificats.
Cobreix: mort o inutilització de l’ animal assegurat que pateixi
algun accident.

Cultius herbacis extensiu(Línia 118)
S'asseguren els següents conreus: cereals d'hivern,
lleguminoses, girasol i colza conreats en terres de secà i el
destí dels quals sigui l'obtenció del gra.
En aquesta assegurança, cada explotació té assignat el seu
rendiment i la seva taxa i, en base a aquestes dades, es
realitzarà una única pòlissa per a totes les parcel·les de secà.
Cobreix: 100% de pedra i foc; 65% d'altres riscos: gelada,
sequera, cop de sol, vent, pluja, inundaci i no naixença.
Línia incompatible amb integral de cereal, cereal d'hivern, girasol i colza 2004.

Rendiments de l'olivera (Línia 114)
Pot ser contractada pel titular de la Declaració de conreu de
l'olivera. Hi ha dues garanties diferenciadaes: una per la
producció d'olives i una altra per a la plantació.

Rendiments dels ametllers (Línia 103)
Pot ser contractada per tots els productors que estiguin integrats
en una OPFH. Hi ha dues garanties diferenciadaes: una per la
producció d'olives i una altra per a la plantació.

·····················

Recorda!
MESURADOR D'HUMITAT
A LA TEVA DISPOSICIÓ

Gas-oil B, preus del mes
Un cop més us passem relació del preu del gasoil B
durant el mes d’agost. Com podreu veure i comprovar,
qui n’hagi necessitat, el preu és molt elevat ja que
fa uns mesos que només està a l’alça i aquest mes
la diferència encara ha estat més marcada a causa
de l’entrada en vigor de la nova llei de la Generalitat.
Recordeu que, sempre us donem el preu final amb
l’IVA inclòs i entregat a casa.
Tingueu sempre present que, quan truqueu a la nostra
oficina, al telèfon 973-451160, sempre us donarem el
preu d’aquell moment perquè els preus varien tot
sovint i quasi mai a la baixa.
Heu de recordar també que sempre se us facturarà
el preu donat al moment de fer la comanda. Si quan
us el porten és més barat o més car, no es tindrà en
compte.

Convenis comercials
1.- Petromiralles : gas-oil agrícola, calefacció i automoció
2.- Gran Espai d’Automòbils : per la compra de furgonetes de la marca Peugeot
3.- Automòbils Paris de Mollerussa, per l’adquisició de Tractors de la casa Valtra, Valmet, Carraro...
4.- Mazas de Binefar, per la compra de maquinària nacional i internacional de les marques: Amazone, Compar, Agrícom...

Tel. 973 314546

