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La setmana passada, el 3 a 0 del Barça davant del Madrid i la pagesia, han estat els
temes que més espai han ocupat als mitjans de comunicació, del nostre país. El resum
però, es lo que quede.” Etoo’o i gas-oil professional “.
La veritat es que el partit es va guanyar gràcies a un joc d’equip, on els onze jugadors
van estar brillants, i el gas-oil, només és un dels molts problemes que afecten la
pagesia Catalana. El llistat de problemes que afecten a les pageses/os de casa nostra
es molt llarg i divers, però no els recalcarem ara, entre d’altres coses , perquè la passada
assemblea, vam decidir donar un caire més positiu als articles de la nostra revista Arrels.
Així doncs parlem d’afrontar els problemes del camp, busquem les solucions i lluitem
per aconseguir-les. Si volem que ens surtin els números de la campanya hem de
mobilitzar-nos un dia tallant carreteres per al gas-oil professional. Si en canvi lluitem
per defensar l’explotació familiar agrària sostenible al nostre país, hem de lluitar cada
dia , no ens quede cap més remei. Les pageses/os que dibuixin una catalunya del 2050
amb pageses/os han de lluitar cada dia. I els temps que corren son complexes per que
l’enemic d’aquest noble objectiu, no tan sols és l’administració, aquestes grans
multinacionals dels agroquímics i les corporacions agrolimentàries que regalen gorres
i bolígrafs a les fires, porten una pell de corder. L’administració posa les lleis i les
multinacionals els diners, però nosaltres tenim la terra . I contra un “Goliat multinacional”
un “pageset alegret”.

Biospain accidentada
08-09_Entrevista_Josep

Agulló

Perspectives de la pròxima PAC

La nostra lluita ha de ser pacifica imaginativa i combativa, i hem de fer del nostre dia
a dia al camp una petita batalla contra aquesta dictadura que imposa el capital que
patim nosaltres al tros i els consumidors al plat.

10-11_Política Agrària_

12-15_Serveis_

ADV i la
fertilització orgànica // Assegurances // Gas-oil //
Convenis

En aquest món que ara és mundial les lluites també han canviat, sento de vegades
pageses/os que diuen que la gent no menja fruita, i el tema es que ells tampoc en
mengen. S’ha de fer una opció de consum ecològic. No tindrem pobles vius sense
botigues als pobles . Hem de pensar en termes de desobediència civil, davant de les
normatives sanitàries que ofeguen tota la producció artesanal i de qualitat. Comprant
amb confiança no cal codi de barres.

16_ Agenda i seccions innovadores

El millor de lluitar cada dia es que quan veus el Barça-Madrid, pares un ratet de lluitar.
Salut!
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Concepte//

Què significa sobirania alimentaria?*
La sobirania alimentaria és el dret dels pobles, dels seus
Països o Unions d’Estats a definir la seva política agrària i

Institucions Internacionals com el FMI, el Banc Mundial i la OMC
han aplicat aquestes polítiques dictades pels interesos de les
empreses transnacionals i les grans potències.

alimentària, sense dumping, en front de països tercers.

La sobirania alimentaria inclou:
• prioritzar la producció agrícola local per alimentar a la població,
l’accés de pagesos i pageses i dels sense terra a la terra, l’aigua,
les llavors i el crèdit. D’aquí, la necessitat de reformes agràries,
de la lluita contra els OGM pel lliure accés a les llavors i de
mantenir l’aigua en la seva qualitat de bé públic repartit de forma
sostenible.
• el dret dels pagesos a produir aliments i el dret dels consumidors
a poder decidir el que volen consumir i com i qui ho produeix.
• el dret dels Països a protegir-se de les importacions agrícoles
i alimentàries massa barates
• uns preus justos lligats als costos de producció: és possible
sempre que els Països o les Unions tinguin el dret a gravar amb
impostos les importacions massa barates, que es comprometin

La plaga de les importacions a baixos preus: el dumping
destrueix la producció alimentaria
En tot el món, importacions agrícoles a baix preu trenquen les
economies agràries locals; és el cas de la llet europea importada
per la Índia, el porc americà al carib, la carn i cereals europeus
a Àfrica, dels aliments pel bestiar a Europa, etc. Aquests productes
són exportats a baixos preus gracies a pràctiques de dumping.

Sobirania alimentaria inclou comerç internacional just
La sobirania alimentaria no s’oposa als intercanvis sinó a la
prioritat donada a les exportacions: la sobirania alimentaria
permet a les poblacions garantir la seguretat alimentària, intercanviant amb altres regions produccions específiques que
constitueixen la diversitat del planeta. És precís dotar als intercanvis d’un nou marc, sota l’autoritat de Nacions Unides que:

a favor d’una producció pagesa sostenible i que controlin la
producció en el mercat interior per evitar exedents estructurals.
• la participació dels pobles en al definició de la seva política
agrària.
• el reconeixement dels drets dels pagesos que desenvolupen
una paper essencial en la producció agrícola i l’alimentació.

Les polítiques neoliberals destrueixen la sobirania
alimentaria
Les polítiques neoliberals prioritzen el comerç i no l’alimentació
dels pobles. No han contribuït en absolut a l’eradicació de la

- Doni la prioritat a la producció local-regional abans que la
producció per a l’exportació.
- Autoritzi als Estats/Unions a protegir-se de les importacions a
molt baix preu.
- Autoritzi les ajudes públiques als pagesos, a condició que no
serveixin directa ni indirectament per exportar a preus baixos
- Garanteixi una estabilitat dels preus agrícoles a nivell internacional
per acords internacionals de control de la producció.

L’accés al mercats mundials no és una solució per als
pagesos

fam al món. Al contrari, han incrementat la dependència dels
pobles de les importacions agrícoles, i han reforçat la
industrialització de l’agricultura, posant en perill el patrimoni
genètic, cultural i mediambiental del planeta, així com la nostra
salut. Han empès a centenars de milions de pagesos a abandonar
les seves pràctiques tradicionals, al èxode rural o a l’emigració.

El problema dels pagesos és, sobretot, la falta d’accés als seus
propis mercats locals (...). L’accés als mercats internacionals
afecta només al 10% de la producció mundial i està controlada
per empreses transnacionals de l’agroindústria. (...)
* Traduït del text amb el mateix nom de Via Campesina
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Opinió//

Per una via revolucionaria al camp
Alexis Inglada
Estic rellegint les noticies sobre la "guerra pagesa del gas-oil"
i recordo l’experiència que vaig viure durant l’anterior onada
de protestes: la del bloqueig indefinit a la C.L.H de Lleida. No
puc evitar l’emoció, en recordar tan pagesos reunits en un esclat
d’impulsivitat.
En aquesta ocasió no hi he participat, a pesar que un dels talls
de carretera es feia a La Fuliola, vora el meu poble. La percepció
que tinc ara sobre la manera de defensar a la petita pagesia
ha canviat. La dignitat personal m’impedeix anar de bracet de
terratinents, empreses agràries i pagesos conservadors que
s’alcen només perquè el preu del gas-oil s’interposa en el seu
afany per produir més, ser competitius i acaparar terra. No
considero que els preu del gas-oil sigui la causa principal de
l’ensorrament de la pagesia familiar, sinó més aviat una altra
conseqüència del model de producció industrial que hem
afavorit en les ultimes dècades i que molts encara no gosen
trencar.
D’altra banda també estic convençut que la majoria dels
manifestants, sota l’excusa del preu del gas-oil tornava a
expressar el malestar encobert, en forma d’un vòmit agònic
llançat al vent que sona a: "no tenim futur, deixeu-nos morir en
dignitat".
Altre cop el camp ha ensenyat la seva força corporativa des de
dalt d’una tarima. Novament la gent de tros delega els límits de
la seva protesta a una selecció de portaveus professionals,
competint per impressionar-nos amb la seva descomunal
maquinaria sindical. Des de UP fins ASAJA, tots mostren el seu
poder de convocatòria.
El que a mi hem preocupa es copsar protesta darrera protesta
un estat d’esperit derrotat i controlat per quatre polítics, que no
es revolta, que aguanta aquesta agonia amb submissió. Aquest
estat d’esperit no és el meu, ni de les companyes i companys
que ens hem adherit a l’Assemblea Pagesa.
Us asseguro que tenim la convicció que cal fer alguna cosa
"sonada" per tal de remoure l’opinió del camp. No diré, que les
motivacions siguin les mateixes en tots. Però hi ha una coincidència gran en que volem fer un col·lectiu prou consistent que,
per contracop, sigui capaç de fer sortir la gent pagesa i rural de
l’amorfia ideològica en que es troba.
La consistència avui de l’Assemblea no és, però, prou sòlida,
per poder donar continuïtat a un moviment social d’indignació
i espontaneïtat, tal i com s’ha armat històricament el camp. Ens
trobem en un estadi íntegre i sol. Però no capitulem. Tota retallada
de la nostra llibertat individual, tot intent d’ajustament, d’adaptació
de consignes a la realitat dominadora, seria una traïció al camí
de canvi. El qui vulgui un sindicalisme corporatiu i representatiu
no pot sentir-se còmode a l’Assemblea. Per nosaltres ha arribat
l’hora de superar la lluita de supervivència. Per això l’explosió
04_

de la llibertat individual torna a ser primordial, perquè no anem
de salvadors ni tenim fórmules miraculoses.
El context està canviant. A una nova època li corresponen altres
referències, altres recerques i noves dimensions. Repenjar-se
en el passat gloriós del sindicalisme combatiu es estèril. És de
vells. D’aquell sindicalisme només en queda la memòria i uns
quans líders encantadors que consideren la recerca que fem
des de l´Assemblea excessivament venturosa, esbojarrada, que
no reposa en cap base social ben travada. Ara s’inhibeixen.
Fan el seu sindicalisme de sempre, sigui d’obra o pensament,
sense qüestionar-se el model productivista.
Enlloc de rebentar en un acte d’integritat, mantenen la
compostura i ens col·loquen l’etiqueta d’ecologistes o idealistes.
El seu sindicalisme és mou en un cercle tancat. Vol utilitzar,
aprofitar la vitalitat de la pagesia de base, com amb el cas dels
manifestats pel gas-oil i res més. Per a ells la qüestió social no
existeix. Només els interessa per aconseguir una representativitat.
Això els hi permet el joc d’intercanvis, negociables, en defensa
dels seus interessos com a lobby.
El pas del sindicalisme institucional, (sigui combatiu o gestor),
al moviment de tros, no és negociable. Un canvi social, cap a
una economia rural i de sobirania alimentaria no es trafica. Cal
impulsar-la fins a les màximes possibilitats, amb tota radicalitat.

Opinió//

Slow food. Una manera de produir i una manera de
viure diferents // Josep Pàmies
Slow Food fa possible el retorn als hàbits alimentaris de cada
territori a través de diferents línies d’actuació:
-La recuperació de varietats autòctones.
-Una transformació artesanal
-Una alimentació més saludable
-Un comerç més directe productors-consumidors
-Més ciutats més lentes sense estrès amb més zones
peatonals, promocionar el petit comerç i la restauració
gastronòmica local.
Tot plegat fa que les zones on l’Slow Food s’ha implantat fa
anys, el nivell de vida augmenta, s’incorporen joves a la producció
i transformació artesanal agrícola i ramadera, augmenta el turisme cultural i gastronòmic que busca tranquil·litat
i bons aliments i fa que les ciutats i pobles rurals retrobin la
vitalitat perduda.

Fa uns dies un grup de persones de Balaguer de diferents
professions conscients de que els temps canvien a una velocitat
vertiginosa i que aquesta velocitat fa mal viure, ens fa mal menjar
i provoca a la vegada no sols la desaparició d’espècies i varietats
vegetals i animals de tota la vida, sinó també la desaparició de
moltes petites explotacions agrícoles que eren i són les que
donen un sentit d’existir com a comarca rural, vam realitzar un
petit viatge per conèixer un nou moviment internacional: l’Slow
Food.
L’Slow Food, un moviment originari d’Itàlia i més concretament
de la regió del Piamonte, ha sabut frenar el decaïment d’una
economia rural basada en la petita explotació familiar agrària.
Carlo Petrini, periodista de professió i president d’aquest
moviment, als anys 80 va emprendre una campanya en contra
del primer McDonalds que es va instal·lar a Roma. Segons ell,
i ja som molts els que coincidim amb aquest discurs, el McDonalds era la punta de llança d’un sistema productiu alimentari
imposat pels Estats Units, mitjançant el qual ha anat canviant
els hàbits alimentaris de tot el món a través de la imposició del
menjar porqueria i barat que les grans multinacionals alimentaries
es cuiden de concentrar en poques mans. Fruit d’aquesta
campanya va néixer el moviment Slow Food (Menjar Lent).
Petrini considera que la cuina originaria de cada territori s’ha
de nodrir dels productes originaris de cada territori, ja que és
la millor garantia per una alimentació saludable i, a la vegada,
dóna vida als productors de cada territori.

En aquest viatge hem pogut veure al parlar amb la gent del
Piamont que aquella era una terra perduda i deprimida fa
dècades. Ara és una regió plena de vida amb infinitat de petits
comerços a cada poble, amb mercats setmanals de carrer,
petits restaurants d’una qualitat i, sobretot, un caliu perdut que
ha tornat a la gent i a les petites explotacions agràries i ramaderes
que produeixen el que poden vendre i transformen directament
o mitjançant petites cooperatives. Des d’aquesta perspectiva
hem vist i ens hem animat a creure en la nostra potencialitat
com a comarca. La importància de tenir un bon oli, uns bons
vins, uns fruits secs inigualables, una verdura i una fruita que
provoquen enveja i una tranquil·litat dels nostres pobles que
per si mateixos desitgen tants i tants urbanites (i no tan urbanites!).
Al Piamont, i a tants llocs del món on l’Slow Food s’ha anat
estenent (80.000 mil associats arreu) esta creant una revolució
pacifica d’oposició al productivisme imposat pels models de
creixement de les multinacionals agroalimentaries.
Quin pagès pot créixer contínuament i produir més cada dia
per competir amb una empresa més gran i sense escrúpols
que sempre tindrem a sobre? Creiem que cal tornar al raciocini.
Les societats que ens envolten s’han d’abastir d’aliments
propers, ja que sempre seran més segurs, barats i sostenibles.
Això només ho podran garantir la pagesia amb petites iniciatives
de transformació i comercialització directa.
L’Slow Food pot ser (i serà!) un referent i un aliat d’abast mundial,
ja que els millors cuiners i periodistes gastronòmics estan dintre
d’aquest moviment, amb el compromís de recuperar i realçar
les cuines de cada poble i, aquí és on tenim la nostra paraula.
És una aliança de totes les forces vives entorn una idea: recuperar
el gust per les coses senzilles i properes i produir-les d’una
manera sostenible amb un ple respecte per la biodiversitat.
Ja saps, si vols més informació no dubteu en preguntar i sinó,
per anar fent boca connectat a www.slowfood.com!!!
_05

Aigua, terra i aire//

Presentació Jornades per un
Segarra-Garrigues pel Segle XXI
Tàrrega va veure la presentació
pública de les Jornades Tècniques que volen agitar de nou
el debat sobre el futur del canal.
L’acte va ser organitzat pels
impulsors del Manifest de Vallbona de les Monges en un
intent de sumar energies al
voltant de la proposta de revisió del projecte. Com a participants
destacats s’hi van poder contar a Joan Amézaga, alcalde de
Tàrrega que va fer-ne la presentació, l’escriptor Josep Vallverdú,
el periodista J.V. Foix, el geògraf Ignasi Aldomà o Jordi Sargatal,
director de la Fundació Territori i Paisatge. Territori i Paisatge és
una de les últimes i més sonades incorporacions a “l’esperit”
del Manifest ja que donarà suport a l’organització de les jornades
i es compromet impulsar acords que preservin tant el medi com
l’economia pagesa de la zona. En aquest sentit, Jordi Sargatal
va afirmar que “la sostenibilitat tè tres potes: l’ambiental,
l’econòmica i la social”. Ignasi Aldomà, per la seva banda va
fer memòria del procés de creació del Canal d’Urgell recordant
que va necessitar d’una gran mobilització social.
Ja en el debat, va poder-se assistir al distanciament entre
l’Administració i bona part dels d’actors implicats en el Canal.
D’una banda, el president de Regsa, Ramon Vilalta, va treure
importància al conflicte ambiental i la sanció de la UE al projecte.
Alhora es mostrava partidari de no revisar les discutides adjudicacions que havia fet l’anterior Govern de la Generalitat. Des
de l’altra banda, Josep Pàmies va demanar la revisió d’aquestes
i que la Conselleria comenci a plantejar alternatives de fiançament
viables que permetin iniciar l’obra en paral·lel en la línia del debat
que s’està generant. Una altra de les intervencions destacades
va ser la de Joan Vàzquez, que va acusar a l’actual Govern
d’intentar evitar el debat amb els diferents actors socials del
territori i de seguir amb la hipocresia de l’anterior executiu.
Vàzquez va reivindicar la convivència de la petita explotació
familiar agrària i les diferents espècies naturals de la zona.

El nou Govern no tanca Grefacsa
sinó que permet l’ampliació
El 26 d’octubre de 2004, al BOP nº 135, pàgina 29, es publica
el següent expedient de l’Ajuntament de Térmens:
” Vicente Mas Asamara, en
representació de Greixos i Farines de Carn, SA, ha demanat a
aquesta Alcaldia llicència municipal per l'establiment de millores tecnològiques en el procés
d'una indústria de processat de
subproductes d'origen animal
(tram II) ubicada
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a les parcel·les 9 a 14 del polígon 2 d'aquest terme municipal i
aquesta Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local
celebrada el dia 7 d'octubre del corrent, ha acordat l'aprovació
prèvia del projecte. El que es fa públic per a general coneixement,
en compliment del que estableix l'article 48 de la Llei 2/02, de
14 de març, d'urbanisme, a l'objecte que durant el termini d'un
mes, aquells que ho considerin oportú presentin les al·legacions
que estimin pertinents.
Térmens, 21 d'octubre de 2004 ”
La Plataforma Antiincineradora sosté que el nou oxidor que
substituirà la vella caldera n’augmentarà la capacitat de crema
i es pregunta perquè el govern no ho sap veure. També es
sorprèn de que, al contrari del que ha manifestat a la premsa
l'alcalde de Térmens, Grefacsa continuarà utilitzant com a
combustible els greixos animals en l'oxidor 1. La Plataforma ha
anunciat que presentarà al·legacions a la decisió d'ampliar la
planta.

La Plataforma per la defensa del
Montsec vol que no s'exclogui
Sant Mamet del Parc Natural
La Plataforma i Ipcena s’oposen des
de fa temps al Parc Eòlic previst a la
serra de Sant Mamet que afecta als
municipis d’Àlos de Balaguer, Artesa
de Segre, Camarasa i Vilanova de Meià.
Les entitats veuen contradictòria la
previsió d’un Parc Eòlic i el projecte
de Parc Natural del Montsec. Els antecedents mostren com en
1981 la Diputació de Lleida dona suport a la qualificació de Parc
Natural de la Serra del Montsec. En 1982, una proposició no de
llei consensuada per tots el grups parlamentaris demana la
declaració de Parc Natural. En 1983, un estudi encarregat pel
Departament de Política Territorial inclou Sant Mamet al Parc.
A pesar d’això, Sant Mamet sembla ser una de les apostes en
ferm del nou executiu de cara a la construcció del Parc Eòlic.
Curiosament, la zona contigua a Sant Mamet ha estat exclosa
de la proposta d’espais a protegir per la Xarxa Natura 2000,
projecte europeu al qual la Generalitat ha presentar la seva
proposta durant el mes. A més, en el darrer mapa eòlic, Sant
Mamet ha guanyat sospitosament en la valoració de la força del
vent, per sota dels mínims fins al moment. Aquest és un altre
punt del que alerta la Plataforma, ja que en altres països com
Alemanya s’ha hagut de desmuntar diversos parcs eòlics
construïts durant el boom eòlic dels 90’s per l’escàs rendiment
que generaven en zones de vents moderats.
El parc eòlic està projectat per l’empresa GERR S.A. de la qual
en forma part l’empresa Ros Roca de Tàrrega i contaria amb la
instal·lació de 22 aerogeneradors dispersats en 15 KM. Segons
les entitats citades, els "ventiladors" posen en perill la protecció
d’espècies com el Trencalòs i altres estratègies de desenvolupament relacionades amb el valor turístic del Montsec. Amb
independència d’això, la proposta conta amb el suport de la
major part de governs municipals que, ofegats fiscalment, veuen
una mesura ràpida per incrementar el seu finançament.

Transgènics//

La Plataforma Transgènics Fora boicoteja la
inauguració del Biospain 04
El dilluns 29 de novembre a les 10h. una cincuentena de membres
de la Plataforma Trangènics Fora van irrompre al Palau de
Congressos de la Fira de Montjuïc de Barcelona per tal de
boicotejar l'acte de recepció amb el que es pretenia inaugurar
el congrés BioSpain 04.
Aquest event concentra els diversos actors implicats en el
desenvolupament de la biotecnologia, incloses les empreses i
grups d’investigació que desenvolupen els cultius transgènics.
En arribar al lloc quatre persones s’enfilaren a la marquesina
de l'edifici, damunt la porta d'entrada principal, per tal de
desplegar pancartes de protesta i de subvertir l'enorme plafó
on s'anunciava l'esdeveniment.
Simultàniament, un altre grup d'unes 20 persones vestides amb
tratges i màscares de descontaminació s’introduia a l'edifici i
pintava el símbol de perill biològic en els stands de les empreses
i els lobbys que treballen en el camp de la ingenieria genètica.
A l'hora, altres membres d'aquest segon grup es dedicaven a
ruixar l'interior de l'edifici amb un líquid realment pudent.
Mitja hora després de què comencés l'acció i un cop sabotejada
la inauguració del congrés les persones implicades els manifestants s’agruparen a l'exterior, tot escridassant al Conseller de
Treball que es diposava a inaugurar l'exposició. En acabar la
xiulada, els manifestants es dispersaren davant l'escassa presència policial.

més informació a www.barcelona.indymedia.org

Entrevista//

Josep Agulló:

"la primera revolució que s’hauria de fer, és trencar aquest
individualisme. L’individualisme pagès, juntament amb una mala comercialització,
porta a que molts hagin de plegar."
Aquesta és la primera entrevista, de tota una sèrie, que farem als pagesos i pageses que viuen a la comarca i que tenen
ganes d’expressar-nos les seves idees, realitats i inquietuds. Des d’Arrels pretenem donar veu a la gent que està vivint
del camp, explicar les seves experiències de vida i demostrar que encara hi ha una pagesia familiar activa, viva i amb ganes
de continuar representant l’alternativa real al desenvolupament de les nostres comarques. La primera entrevista és al
Josep Agulló, un dels membres expulsats de la Unió de Pagesos i ex-coordinador de la comarca de la Noguera. Viu a
Menàrguens on porta una finca familiar de : 10 Ha de fruiters, 6 Ha de panís i alfals i 10.5 Ha de cereals de secà. Ell sol
porta tota l’explotació, però per l’esporga i la recol·lecció lloga a persones de fora.

De quina manera comercialitzes els teus productes?i, lo bo del cas, és que cobren mes a mes. Conec gent que ven
els préssecs a 200 de les antigues pessetes. Això dóna per a
viure i tirar endavant l’explotació. La clau de tot, és tenir poca
producció molt seguida. Estic convençut que hi ha alternatives
Que en penses del funcionament de les cooperativesque permeten sortir-se’n.
Tot va cap a a la cooperativa de Menàrguens que forma part
d’ACTEL.

i d’ACTEL en concret?
Jo he sigut molt crític. L’any passat vaig escriure un article de
com s’hauria de millorar ACTEL. Aquest article va rebre moltes
critiques i va sortir per molts mitjans, entre ells, el Segre i la
Mañana que li van practicar una censura. En aquest article
plantejava que ACTEL té massa burocràcia i que el valor afegit
de la venda del producte no arriba mai al pagès. Des d’aleshores
hi ha hagut alguns petits canvis però no suficientment profunds.
Per dir-ho d’una altre manera: “s’hauria d’haver llimpiat el palot
de pomes podrides però per desgracia encara n’hi ha quedat
algunes”.

Quin creus que ha sigut el major problema de les
cooperatives de Lleida?
La burocràcia i les grans inversions fetes fora de to, sobre tot
a nivell d’ACTEL, no de les cooperatives locals. Per exemple,
nosaltres, a Menàrguens, teníem una cooperativa ben sanejada
a través del sacrifici dels socis. Quan va aparèixer ACTEL, en
teoria, havia de servir per a equiparar les inversions entre
cooperatives i amortitzar les de les petites cooperatives. Però
ACTEL, des de sempre, ha centralitzat i ha assumit unes
inversions que no eren necessàries. Això fa que encara s’hagi
d’estar venent als comissionistes, quan, en teoria, hauria de ser
la pròpia ACTEL la que arribés als mercats més directament.

Sobre el canal Algerri-Balaguer, que aquí a Menàrguens
us afecta, què en penses?
Jo soc partidari del reg, perquè l’aigua crea riquesa, però, es
clar, de la manera en que s’ha fet, el que està generant és
pobresa. Hi ha un agravi comparatiu amb l’Aragó, ja que ells
només paguen l’aigua que en consumeixen, i aquí, en canvi,
hem de pagar 3.000 Euros per Ha només per a tenir l’aigua a
peu de finca. A l’Aragó, l’administració cobreix el canal principal,
mentre que aquí, no. Com s’entén això?, quin pagès ha de poder
sobreviure amb aquestes inversions?
També em queixo del funcionament de la comunitat de regants,
la seva gestió hauria de ser més transparent i democràtica. Crec
que l’excusa de no fer les convocatòries per carta perquè diuen
que falten diners, no és vàlida. Els podrien estalviar d’altres
despeses que no son tant necessàries.

Creus que aquí a Menàrguens podreu cobrir aquestes
inversions?
Hi ha qui s’haurà d’hipotecar, la majoria, o vendre’s una part de
la terra , crec que hi haurà molt pocs que siguin capaços de
poder pagar aquestes quantitats. I, en la majoria dels casos, no
seran pagesos, sinó que seran empreses que sí que disposen
d’aquest capital.

Sobre la PAC, que en penses de la última reforma que
Què aconsellaries a la gent jove que s’ha d’incorporarentrarà en vigor el 2006?
Crec que la PAC ha sigut la ruïna de les explotacions familiars,
al camp i ha de treure el seu producte d’alguna manera?
El qui es vulgui ficar a produir horta o fruita, per a tenir futur, ha
de comercialitzar fora de les cooperatives. Ha de tenir la seva
explotació diversificada (combinant, llimonera, préssec, poma....)
i que ho pugui gestionar a nivell d’explotació agrària familiar i
vendre directament al consumidor. Tota la gent que conec que
fan venda directa a nivell econòmic tiren endavant. Conec
experiències per a tota la província, des de Ivars, Alcarràs, La
Sentiu, Vallbona....i totes elles són viables econòmica, social i
medi ambientalment. Hi ha companys que al matí cullen, ho
guarden a la cambra i, a la tarda, distribueixen amb el camió,

la ruïna total. Representa l’especulació de la terra. La PAC hauria
de desaparèixer totalment, però, es clar, hi ha interessos que
no ho permeten. Jo em pregunto, i els sectors que no cobren
la PAC, com els fruiters, què passa?, que no són viables sense
subvenció?.

Creus que la PAC es podria enfocar per a afavorir les
petites explotacions?
Evidentment que sí. La producció familiar agrària és vital per a
la conservació del medi ambient i de la cultura dels pobles. És
vital per a la conservació de la identitat personal d’allà on viu

un. Hi hauria d’haver, dintre de la PAC, ajudes directes cap a
aquestes petites explotacions, però, es clar, sempre i quan se
n’eliminessin les que reben les grans produccions (que actualment
representen el 80 % dels ajuts de la PAC).

Què li demanaries al Conseller Siurana?

Ja fa anys que li demanem solucions als consellers, les taules
de reivindicacions dels pagesos estan als calaixos de molts
consellers, començant pel banc de terres, la llei de producció
artesanal..... i l’únic que han fet és demagògia barata per a
Quins altres problemes greus creus que afecten a la conservar la poltrona. Només ens utilitzen per a votar cada
pagesia?
quatre anys i mantenir-se a costa nostra.
Un problema vital és el de la maquinària. Els pagesos tenim un
individualisme que ens porta a fer unes inversions i uns manteQuè en penses del sindicalisme a la comarca de la
niments sobre la maquinària pel sol fet de la prepotència de dir:
Noguera, i, de l’Assemblea Pagesa?
“jo tinc una picadora, o un cepillo....”quan en realitat, no se li
Al seu moment, la comarca va arribar a on va arribar, però el
treu el rendiment que hauria de tenir. Aquesta seria la primera
següent pas és que els afiliats de l’Assemblea Pagesa hem de
revolució que s’hauria de fer, trencar aquest individualisme.
demostrar que tenim propostes diferents. Hem d’anar als pobles,
L’individualisme pagès, juntament amb una mala comercialització,
tal i com vàrem fer als inicis de la Unió de Pagesos.
porta a que molts hagin de plegar. Però, és clar, a l’administració
Ja que les idees de l’Assemblea Pagesa són les úniques i vàlides,
ja li convé. De sempre, la pagesia ha sigut la reserva índia per
s’han d’exportar cap els pobles. És una tasca vital, i, com s’ha
a la burgesia, que l’ha explotat i l’ha fet servir com a font constant
de fer?, convocant Assemblees als pobles i explicar les nostres
de mà d’obra per el sector industrial. Per a mí, la pagesia sempre
propostes. És una tasca molt difícil, ja que hi ha molts interessos
ha sigut un reservori de mà d’obra barata.
pel mig, per exemple, els que fan panís, aniran cap els transgènics,
ja que estan influïts pels mitjans de comunicació i el marketing
Com creus que s’hauria d’incentivar la incorporació de les multinacionals, i això fa les coses més difícils. Però bé,
de nous pagesos i pageses?
no hi ha res fàcil, només els privilegiats tenen les coses fàcils.
Jo ho tinc molt clar, hauríem de buscar i proposar sortides
També crec que la revista Arrels és un medi vital de difusió, que
col·lectives, de maquinària i d’altres coses o estructures que
ha d’anar acompanyat d’una presència més gran als pobles. Hi
afavorissin a una producció i comercialització més comunitària
ha molta gent que després de llegir-la diu: on està aquesta gent?.
i no tant individualista.
I només caldria argumentar el que ja tenim clar, perquè, és que
ho tenim clar!!!

Què en penses de la proposta de crear un banc de
terres per a noves incorporacions al camp?
Primer de tot, un banc de terres comportaria que l’administració
hauria de comprar terres a qui plega o, a qui vol vendre, i donar
accés als pagesos i a qui es vulgués dedicar a la terra. La terra,
en aquest cas, només hauria de tenir una finalitat social, no una
finalitat especulativa.

El problema és que la UP s’ha prostituït, el mercantilisme s’ha
apoderat del sindicat. Resulta que qui paga, mana, i , qui paga?,
la Generalitat. Per tant, el sindicat buròcrata i tecnòcrata, que
és la UP, amb mentalitat funcionarial, poques reivindicacions pot
fer ja. I què fa?: no fan altra cosa que el paper de la trista figura.
Si cobren tants diners, sí que poden fer la ruta del “bacalao”, sí.
Han de callar i atorgar.

Política agrària//

Perspectives i reptes de la pròxima PAC
Després de 40 anys de política agrícola comú, el sentit de la
Unió Europea és objecte de debat. Constituïda a partir d’un
“mercat comú”, i després d’un “mercat únic “, la Unió Europea
ha optat per dissoldre el seu mercat intern en favor d’un mercat
mundialitzat sense fronteres econòmiques. Les reformes de la
PAC de 1992 i 2000, amb les decisions adoptades en el marc
de la OMC, van en aquesta via. I la reforma que la Comissió
Europea va proposar el gener de 2003 és la pròxima etapa. La
reforma s’inscriu en un context general on el sector econòmic
s’escapa cada vegada més del control de les autoritats públiques.
I en la UE de 25 països, es contarà amb els mateixos pressupostos per finançar el primer pilar (mercats, pagos directes)
que si fossin 15.

orientada cap al mercat passant d’un règim d’ajuda al producte
a un règim d’ajuda al productor”. Actualment, al proposar que
els pagaments directes dependran d’un “dret per Ha.”,s’instaura,
en realitat, una renta sobre la terra. La possibilitat de vendre
aquests drets, generarà una especulació i una concentració de
la propietat de la terra que afectarà a les explotacions més dèbils
des d’un punt de vista econòmic.
D’altra banda, els pagaments directes associats als baixos preus
agrícoles permetran a l’industria agroalimentària i a la gran
distribució a seguir abastint-se a baix cost , sense l’obligació de
repercutir al consumidor aquestes reduccions.

Els punts essencials del segon pilar que la reforma proposa
són:
- reduir progressivament els preus agrícoles europeus fins arribar
als preus internacionals.
- desvincular les ajudes (pagos directes) de la producció.
- convertir els pagos directes sectorials en un únic pago basat
en una referència històrica, i supeditat al respecte de la legislació
vigent.
- reduir els pagos directes de forma progressiva i diferenciada.
utilitzar una part de l’estalvi per finançar la reforma dels nous
sectors i traslladar la resta cap al desenvolupament rural.
introduir el sector làctic a la reforma, amb una reducció en els
preus i un augment de les quotes.

Amb la política de la PAC, la concentració dels pagaments
directes a favor de les grans explotacions i la reducció dels preus
agrícoles, han acabat amb milions de petites explotacions i
mitjanes explotacions. A la UE, desapareixen cada any 200.000
explotacions agràries.

La utilització dels fons públics
La UE va optar, fa 10 anys , per pagaments directes vinculats
als baixos preus agrícoles. Aquests es fan d´ una manera molt
desigual, ja que el 4% de les explotacions reben el 40% dels
fondos, beneficiant així, a les explotacions més grans i més
riques en detriment de les petites explotacions. Però, un dictamen
del Tribunal de Contes de la UE defensa un repartiment més
equitatiu dels fondos i una disminució diferenciada dels pagos
directes que protegeix a les petites explotacions

De “l’ajut al producte” a “l’ajut al productor?”
La comissió desitja “promoure una agricultura sostenible,

Fons públics contra l’ocupació

El valor del treball de producció
A vegades obligats a vendre els seus productes per sota els
costos de producció, l’agricultor es pregunta quin sentit té el
seu treball. Per exemple, “a d’alçar-se per la nit quant una vaca
es fica malalta i trucar al veterinari si els honoraris d’aquest
sobrepassen el preu de l’animal?”. Per a què seguir produint?
Per a vendre per sota preu. Tal negociació econòmica i cultural
del treball de producció no anima als joves a convertir-se en
pagesos.

El medi ambient al centre de la nova PAC?
No es tracta els problemes mediambientals essencials a la PAC.
Utilitza els sectors de producció on hi ha més problemes i menys
regulació del mercat (aus, porcs, fruites i verdures, patata...) com
a model pels demés sectors. Legitima la ramaderia intensiva
engreixada de panís amb primes, en detriment de la d’herba
sense primes. La proposta de suprimir progressivament el control
de la producció làctica, àmpliament excedentària, intensificarà
la producció làctica i la concentrarà geogràficament. Es produirà

un abandono de la producció en regions desfavorides amb un
alt valor natural on la fauna i la flora estan vinculats des de fa
molt temps a l’agricultura.

Per una PAC legítima a nivell social, mediambiental,
internacional

Perspectives:

- que no paguen menys pels seus productes alimentaris quant
els preus agrícoles baixen.
- que, en realitat, estan finançant al món l´agroindústria i a la
gran distribució mitjançant el pressupost agrícola.
que han de pagar una tercera vegada pels costos mediambientals
i socials de la política agrícola proposada.
- que el dumping es manté envers els tercers països.

Un panorama negre
Si la UE manté la proposta actual de la PAC, milions de petites
i mitjanes explotacions europees desapareixeran. No quedaran
més que les grans, les que tinguin una major ajuda, la ramaderia
industrial, com els Estats Units, i un número reduït d’explotacions
mitjanes que sobreviuran gràcies a la sortida de la qualitat
regional. L’alimentació estarà en mans de la gran distribució i
de l’agroindústria, i les llavors en mans de les empreses OGM.
Qui podrà ho voldrà convertir-se en pagès?

Si els contribuents/consumidors europeus comprenen:

Si es desitja mantenir un número suficient d’explotacions pageses
sostenibles que els hi garanteixi una alimentació sana i de qualitat,
al igual que països rurals vius i atractius, en aquests cas farà
falta una PAC amb altres prioritats:

Un paronama gris
Si la UE manté la línea general de la reforma proposada, però
millora el règim dels pagaments directes a nivell social i medioambiental, retarda l’inserció a aquesta reforma de nous sectors
com la llet i renuncia a la comercialització dels pagos directes,
l’efecte destructiu es farà sentir més lentament. Serà major el
número d’explotacions que sobreviuran temporalment.

- reconèixer el valor del producte agrícola i el treball necessari
per la seva producció, fent que la venda dels productes (preus)
siguin la font principal de la renta del pagès.
- produir millor ( a nivell social i mediambiental ), mitjançant la
desintensificació, la ramaderia lligada al sòl, la prohibició dels
OGM, optar per transports curts, frenant l’ampliació de les
explotacions, un màxim en funció del número d’actius de les
ajudes públiques, etc...
- controlar la producció, regulant els mercats per evitar els

Fitxa tècnica nº 2 // ADV de producció ecològica
La fertilització orgànica: MATERIA FRESCA, COMPOSTATGE O ADOBS VERDS?
La fertilització orgànica és un dels aspectes que s’ha deixat
més de banda des de l’aparició dels adobs químics. Això és
degut a la visió parcial que tenim de la nostra producció i que
només ens fixem en produir al màxim; però a costa de què?
Amb aquest article m’agradaria fer especial enfasi en la
importància d’aportar matèria orgànica al sòl per tal de millorar
l’estructura i la seva vida, cosa que els adobs químics no fan.
Si partim de que les plantes per si soles no poden absorbir els
minerals i els nutrients de la terra, i tenint presents que necessiten
el recolzament de bactèries, fongs i altres microorganismes
vius (morts molt sovint a causa dels adobs químics de síntesi)
per transformar els minerals cristalins en substàncies orgàniques
assimilables o humus, aleshores entendrem que l’agricultor no
ha d’alimentar la planta sinó al sòl, i aquest ja alimentarà la
planta. Cal destacar que això no significa (com molts poden
pensar) que haguem de disminuir la nostra producció, al contrari,
a la llarga les produccions seran majors que els cultius que
només s’abonen amb adobs de síntesi químics i inclòs ens ho
podríem mirar des de punt de vista econòmic en l’estalvi d’adobs.

El sòl és un ente viu i l’hem de tractar com a tal
Entenem que quan un s’acostuma a l’adob químic és molt difícil
canviar cap a un adob més orgànic, ja que aquests sovint no
són de resposta immediata i per tant s’ha de pensar amb més
temps d’antelació, a part de necessitar alguns coneixements
més com apendre a saber l’estat dels nostres sòls(tipus de sòl,
estructura, fragilitat, elements bloquejats i saber el perque, entre
altres coses), i anar aportant el tipus de matèria orgànica que
el nostre sòl necessita i la quantitat que es capaç d’assimilar.
Per això, el primer que hem de saber és a aprendre a identificar
l’estat i el tipus de sòl que tenim per saber que és el que més
ens interessa, si adobs verds, fems frescos, compost joves o
madurs i després aprendre a fer-lo. En cada cas i moment es
necessitarà un tipus o un altre.

Com saber que ens convé més? Com i quan s’ha
d’incorporar o si és millor deixar en superfície?
Per tal de respondre-les, primer cal dir que en la fertilització del
sòl no hi ha respostes exactes, per tant intentarem donar algunes
informacions per tal d’aprendre a saber decidir nosaltres mateixos, i no tenir que dependre dels tècnics ( i menys d’aquells
que intenten vendrens els productes), sinó que el que volem
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és que aprenguem a fer el diagnosi del nostre sòl i de les
necessitats que aquest te conjuntament, el pages amb el tècnic.
Aquí deixo algunes informacions que ens serviran a la hora de
prendre una decisió si ens interessa aportar compost (jove o
madur) o adobs verd.

El compostatge
Aquesta és un tècnica cada vegada més utilitzada. No és una
tècnica que poguem explicar en poques paraules, per això en
les pròximes revistes s’aprofunditzarà en aquest tema per tal
que aprenguem com fer un bon compost, quins material barrejar,
quines mides ha de tenir la pila, quan s’ha de voltejar, com afecta
la lluna, com saber quan esta ben fet, etc...I aquí ens basarem
més en saber quina tècnica ens interessa més en funció del
estat del nostre sòl.

compost madur o jove:
Per decidir que ens interessa més, el primer hem de conèixer
es l’estat del nostre sòl, i segon quines propietats ens aportarà
cadascun d’ells. A grosso modo podem dir que:
-Si el que ens interessa és que hi hagi una major disponibilitat
de nitrogen de forma ràpida i activar la vida microbiològica del
nostre sòl, aleshores utilitzaríem material més fresc, però s’ha
de tenir especial atenció de les condicions climàtiques i el
moment de l’aplicació
-Si el que volem és que el material serveixi per augmentar els
nivells de matèria orgànica per millorar l’estructura del nostre
sòl, aleshores és preferible utilitzar els fems compostats ja que
ens milloraran el nostre sòl.
En general són necessaris els dos tipus, ja que són
complementaris, però dependrà de la situació que ens trobem
i de quina sigui la nostre prioritat per poder saber quin ens
interessarà més.
Algunes avantatges de compostar en general:
A part de tot el que ja s’ha dit relacionat amb la matèria orgànica,
el fet de fer compostatge (que no vol dir simplement apilar el
fem o els restes de material vegetal, com ja ensenyarem en les
pròximes revistes) també aporta moltes més avantatges com:
-Si tenim uns fems que provenen de ramaderia convencional o
de restes vegetals que han estat tractats amb productes químics,
el fet de fer-ne compostatge on estigui com a mínim 6 mesos,
farà desapareixes aquestes substàncies, sempre hi quan es
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COMPOST JOVE (FRESC)

fagi bé el procés. De la mateixa manera també eliminarem les
llavors de males herbes o enfermetats que hi puguin haver
hagut. Això és gràcies, entre altres, a l’augment de temperatura
que hi ha fent la pila de compostatge correctament.
-Fent aportacions de compost podem corregir bastant la clorosi
dels arbres.

Adobs verds
Els adobs verds són cultius que s’intercalen entre el cultiu
principal o dins d’una rotació de cultius per tal d’incorporar-se
al sòl per augmentar-ne la matèria orgànica. Hi ha molts possibles
cultius a fer, però en general s’utilitzen lleguminoses ja que ens
fixaran nitrogen atmosfèric que després al incorporar-se al sòl
serà assimilable per el nostre cultiu. L’utilització dels adobs
verds te moltes avantatges:
-Aportar nutrients
-Pujar nutrients que estan en profunditat a la superfície per tal
que siguin assimilables per les plantes cultivades
-Airejar el terreny (quan s’utilitzen plantes d’arrels profundes i
pivotants) millorant l’estructura del sòl

COMPOST MADUR

-Mantenir el sòl amb coberta vegetal en èpoques que no hi ha
cultiu (evitant l’erosió, la lixiviació de nutrients,etc..
Quan s’ha de segar i incorporar? Dependrà del efecte que
estiguem buscant. Lo ideal es segar just després o durant la
floració, però sense deixar que grani, ja que és en el moment
en que la planta esta absorbint més nutrients per fer la llavor i
així els incorporarem en superfície quan colguem les plantes.
En cas que haguem de fer un altre cultiu i no arribem a poder
esperar que floreixi, el que hem d’intentar preveure és segar un
mes abans de fer el nostre cultiu.
Un cop haguem segat el cultiu el deixarem a la superfície entre
10 i 15 dies per que perdi humitat i després l’incorporarem en
superfície (en els primers 15 cm).
En cas que haguem de fer cultius molt exigents el millor serà
incorporar també una mica de fems compostats a la vegada
que incorporem l’adob verd.
Per saber quins adobs verd són els més adequats en cada cas
es pot consultar un llibre anomenat:”Diseño y manejo de la
diversidad vegetal en agricultura ecològica” que el podeu consultar
a l’adv.
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Hola a tothom! A partir d’ara tindreu una nova cara disponible al vostre servei. Des
de mitjans del mes de novembre he entrat per treballar amb vosaltres amb el tema
de les assegurances i assessorament amb els ajuts i la burocràcia varia. Espero donar
un bon servei i que hi hagi un diàleg per intentar millorar les condicions del nostre
camp. Els principis són difícils però aquí estic per aprendre i treballar junts i juntes
i a poc a poc donar solucions a les vostres inquietuds! A la vostra disposició....
Atentament, Marc Arbós.

Asssegurances

·············································
AGRARIS
Integral del cereal d'hibern (Línia 005)
Blat, ordi, civada, sègol i triticale.
Fins el 18 de desembre de 2004 (no prorrogable).
El titular de l’assegurança te que coincidir amb el titular i la
superfície de la DUN. (PAC). És obligatori assegurar totes les
parcel·les i cultius de l’explotació que es posseeixi en tot el
territori estatal. L’incompliment donarà lloc a la pèrdua del dret
a la indemnització.
Per una correcta tramitació és necessari que porteu: la última
Dun i el nº de la Seguretat Social.
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).

Cultius herbacis extensiu(Línia 118) Secà
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.
Fins el 18 de desembre de 2004
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.
Per una correcta tramitació és necessari que porteu: la última
Dun i el nº de la Seguretat Social.
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.
Final de garanties:
Cereal d’hivern:15.09.05. Colza: 31.08.05. Gira-sol: 30.09.05
Lleguminoses en gra: 31.08.05
(Línia incompatible amb integral de cereal, cereal d’hivern, girasol i colza 2004)

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.

PECUARIS
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)

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
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. També, la Polissa al
nom del Titular al Llibre d'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. S'ha de 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. La forma de pagament és una transferència bancària
al compte d'Agroseguro.

Ramat oví i cabrum: (línia 111)
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.
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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.
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Gas-oil B, preus del mes

·············································
Data
03/11/04

500 a 1500 litres 501 a 4000 litres
0.538 €/l

0.525 €/l

06/11/04

0.522 €/l

0.510 €/l

08/11/04

0.515 €/l

0.503 €/l

15/11/04

0.508 €/l

0.495 €/l

22/11/04

0.521 €/l

0.508 €/l

Sembla que després d’un seguit de dies de puja contínua els
preus del gasoil han baixat una mica.S’agraeix aquesta petita
millora quan el preu per litre és tan elevat i més encara no veient
una previsió de tenir els preus de fa un any.
Recordeu com sempre que, si ens demaneu preu del gas-oil
sigui pel ram de la pagesia - ramaderia o particular sempre us
donem preu final, és a dir, IVA inclòs i entregat a casa.
Penseu que quan truqueu a la nostra oficina, al telèfon 973451160 sempre us donarem el preu d’aquell moment ja que
varia constantment.
I per últim heu de saber 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.

·····················
Plans de millora i incorporació
de joves

Convenis comercials

S’està esperant que surtin els Plans de Millora i la Incorporació
de Joves. En principi hauria d’haver sortit a finals del mes de
novembre. Així que, ja sabeu, passeu-vos o truqueu i us
informarem!

Petromiralles

·····················
Recorda!
MESURADOR D'HUMITAT A LA
TEVA DISPOSICIÓ

Gas-oil agrícola, calefacció i automoció.

Gran Esapi d'Automòbils
Per a la compra de Furgonetes Peugeot.

Automòbils París de Mollerusa
Adquisició de tractors de la casa Valtra, Valmet, Carraro...

Mazas de Binéfar
e Maquinària nacional i internacional de les marques: Amazone,
Compar, Agrícom...

Tel. 973 314546

L'agenda
Jornades sobre models agroecològics:
propostes viables als problemes agroalimentaris
18 i 19 de desembre a Can Masdeu. Barcelona (Nou Barris)

Atenció! estan desapareixent pagesos
Un històric militant de l'Asssemblea Pagesa ha desaparegut
de l'escena comarcal. Des de l'inici de la campanya
de la sega que no se l’ha pogut avistar i,
la del fons, és la última imatge que tenim d’ell,
precisament, en el moment que és
immortalitzat en l’entrega de premis
al Xofer més regular de Catalunya.
Si teniu qualsevol informació al respecte,
agrairíem que la féssiu
arribar a la nostra oficina.
Camarada Joseph et trobem
a faltar!

