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JARC sol·licita a
Agricultura que
informi cada pagès
com l’afecta la
reforma de la PAC

Espanya demana a França que
aturi uns dies la pesca de l’anxova
Als pescadors espanyols no els convenç l’ajut del Govern i anuncien protestes

11
Les cooperatives
del Maresme volen
potenciar la
recuperació de la
mongeta del ganxet
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A les por tes de l’entrada en
funcionament de la Reforma
de la PAC, el sindicat agrari
Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) ha demanat al Depar tament d’Agricultura, que faci arribar a
tots els pagesos que van sol·licitar ajuts els anys 2003 – 2004
i 2005, les cartes informatives
sobre el nombre de drets i la
quantitat econòmica associada que li pertoca a cada agricultor i ramader que estava
actiu en el període de referència (2000 - 2002).
El DARP té previst enviar
aquestes car tes només als
productors que van tramitar
els ajuts de la DUN el 2000,
2001 i 2002. Des de JARC
però, consideren que la dinàmica del sector «en la qual són
freqüents compravendes de superfícies conreables, arrendaments, o fins i tot cessaments
de l’activitat» pot provocar
que molts dels nous propietaris desconeguin la possibilitat
d’accedir a aquests ajuts que
s’estructuren en el marc del
denominat Pagament Únic, o
de les condicions que regularan la sol·licitud de drets de la
Reser va Nacional.

L’Estat espanyol ha demanat a
França que també faci l’aturada
biològica de l’anxova de 45 dies
tal com fan els pescadors espanyols per donar possibles respostes a la situació de crisi que
viuen les captures d’aquesta
espècie al nord de la península.
Per la seva banda, França
–que hauria de començar la
seva temporada de pesca el proper dia 1 de juny– vol un temps
de reflexió abans de pronunciarse sobre la petició espanyola
d’establi l’aturada en la pesca
d’anxova al Cantàbric, a l’espera de nous informes científics
que aportin més dades exactes
de la situació.
Des del Ministeri d’Agricultura també han demanat als pescadors espanyols que no surtin
a la mar davant la inexistència
d’una biomassa reproductora
per sota els nivells de referència.
La posició espanyola es basa en
el fet que durant el període reservat als pescadors espanyols
d’anxova, només s’han capturat
203 tones, quan la mitjana dels
set anys anteriors havia estat de
7.000.
La Comissió Europa, però, ha
dit que es reunirà amb Espanya
i França per parlar de les mesu-

Les cooperatives agràries
Conca de la Tordera (Blanes
i Palafolls), Progrés-Garbí
(Malgrat de Mar) i la Baixa
Tordera (Tordera) estan treballant en la recuperació de la
mongeta del ganxet i participen activament en l’associació de productors que ha demanat, a la Unió Europea, el
reconeixement de denominació d’origen protegida per
aquest producte.
Els principals àmbits en
què els productors treballen
en l’actualitat són la recuperació de la varietat amb les característiques organolèptiques i de producció originals
de la varietat del ganxet, així
com en les presentacions del
producte cuit i envasat sense
perdre que perdi els valors
gustatius.
El reconeixement com a
DOP de la mongeta del ganxet ja compta amb el suport
del Departament d’Agricultura de la Generalitat i del Ministeri d’Agricultura, i s’està
elaborant un plec d’especificacions tècniques que han de
complir el cultiu i el producte
per certificar la seva qualitat
i origen.

DdeG

ANXOVA. La Unió Europea decidirà les mesures a prendre per resoldre la crisi.

res a prendre quan conegui els
informes d’una inspecció científica que fan conjuntament els dos
països al mar Cantàbric.
Un cop es conegui la informació científica, la Comissió estudiarà les possibles mesures
que cal prendre per recuperar
l’anxova, entre elles l’aturada
biològica subvencionable que ha
demanat l’Estat espanyol.
Protestes dels pescadors

A l’espera d’una resolució, els
pescadors del País Basc, Cantàbria, Santander i Galícia han avisat que les mesures que proposa

el govern –al qual li havien demanat 27 milions per pal·liar la
manca de captures– no els satisfà
perquè asseguren que no els cobreix ni el 30% del que havien demanat i han anuciat que convocaran protestes per denunciar la
seva situació i per aconseguir un
acord amb el Govern.
Les confradies de pescadors,
però es conformarien amb acceptar un ajut de 7 milions d’euros, sempre i quan quedés en
suspens l’aturada biològica de 45
dies proposada pel Govern i se’ls
permetés sortir al mar per capturar altres espècies.

LA SETMANA
FIRES
– Avui i demà «Fira del Pa, la Farina i el Blat» a Castelló d'Empúries
i «Lookbird. La Fira dels Ocells i la
Natura», a Figueres.
– El proper dia 3 començarà
«EQUINOVA BANYOLES», a Banyoles. Fins al dia 5.
– Fins demà hi ha «FECSUR´05»
Feria de Muestras de la Campiña
Sur de Extremadura, a Azuaga (Badajoz), «VINOBLE’2005» Salón de
los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos i Dulces Especiales a Jerez de
la Frontera i «AGROGANT-’2005»
Feria Agrícola y Ganadera de Antequera, a Antequera (Màlaga).
– «VII FERIA INTERNACIONAL
DEL AJO» a Montalbán de Còrdova, del 3 al 5.
– «FRESH» Conferència i exhibició internacional de fruites fresques i vegetals industrialitzats a
Budapest.
– «Mundo del Vino Munich 2005»
a Munich (Alemanya) del 2 al 5.
– «FRESH 2005» Conferència i ex-

hibició nacional de fruites fresques
i vegetals industrialitzats, a Venècia. Del 2 al 4.

CONSELLS
– En una bona sala de munyir s’ha
de complir:
1.- L'ambient ha de produir la menor tensió possible sobre les vaques.
2.- La premunyida ha de provocar
una completa ejecció abans de començar la munyida.
3.- La resta de tasques associades
a la munyida s'han de fer de la mateixa manera tots els dies i a totes
les munyides.
– La neteja consisteix en rentar superfícies, parets, menjadores,
abeuradores i útils de manipulació.
La neteja és una operaicó aconsellada prèvia a la desinfecció.
– Sobre els sistemes de cobícols
per a vaques de llet si existeix unanimitat en què la superfície no ha
de ser abrasiva, ja que provocaria
ferides i erosions de difícil neteja i
desinfecció a les extremitats pos-

teriors.
– El període de gestació de les ovelles el podem dividir en tres fases,
amb fenòmens fisiològics i necessitats direferents:
1era. Fase. 1er mes de gestació.
2ona. Fase. 2on i 3er mes de gestació.
3era. Fase. 4t i 5è mes de gestació.
– La dificultat d'assimilació de fòsfor en sòl calcari pot estar compensada en part per la simbiosi de
les micarrices amb les arrels.
– Existeixen dues escoles sobre
com la nutrició afecta la reproducció porcina:
1.- La reproducció es veu afectada
quan el contingut en greix o proteïna de la reproductora cau per
sota d'un determinat nivell.
2.- El sistema reproductiu respon
a determinades senyals que reflecteixen l'estat metabòlic de la reproductora.
– Els anoestres de veritat en truges
poden ser:
-Estacional.
-Prepuberal.

-Post-deslletament.
-De lactació.
– De fet, a la pregunta de si realment és possible aconseguir que
un robot munyeixi correctament
una vaca té una resposta rotundament afirmativa.
– Especialització en el treball. Degut a la concentració del treball en
setmanes diferents es pot dedicar
més temps a cada una de les tasques (adopció de garrins, detecció
de zels, inseminacions, etc.).
– Dietes hipercalòriques o d'alta
energia desequilibren la relació
energia/proteïna del regins i condiciona el consum, de pinso ad libitum. Si a més té un elevat percentatge de fibra sense augments
proporcionals de greix, la eficàcia
nutritiva del pinso i el ritme de creixement dels garrins disminueix.
– Un correcte diagnóstic en cultiu
sense terra ha d'involucrar els
paràmetres de la solució nutritiva
aplicada, els del medi extern al
substrat i els paràmentres corresponents a la solució del substrat o

del medi radicular, avaluats com a
anàlisi de drenatge o de la solució
extreta mitjançant xeringa o sonda
de succió del substrat o determinada mescla a determinada proporció de substrat i aigua.
– La instal·lació de túnels de polietilé per a la protecció del planter.
Aquest és un dels aspectes que admeten tecnificació, incrementant
rendiments i qualitat del producte.
– Les plantacions d’alls s'han de fer
quan el brot arriba un 50 % de la longitud del dent, en tot cas, sempre
abans que el brot surti per l'àpex
de la dent.
– La colza disposa d'una arrel pivotant, amb tendència natural a
aprofundir, podent arribar fins a
150 cm, amb la qual cosa millora
l'estructura i el drenatge del sòl,
substituint en certa manera al subsulador.
Jesús Domingo

BLAT DE MORO
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