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Tret de sortida a les tractorades contra la
retallada al pla de desenvolupament rural
 Unió de Pagesos surt avui amb els vehicles a la carretera de Verges per protestar contra la proposta d’Agricultura
ACN

LLEIDA | ACN/DdG

Una cinquantena de pagesos
acompanyats per sis tractors es van
manifestar pels carrers de Lleida
per protestar contra la proposta del
Departament d'Agricultura per al
nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període
2014-2020, que retalla un 23,4% el
pressupost anterior.
El sindicat considera «inacceptable» per a la modernització i
desenvolupament del sector que
Agricultura «només destini» per al
nou PDR 810,4 milions d'euros,
respecte als 1.058,2 milions d'euros de l'anterior programa (20072013). A més de la d'aquest divendres a Lleida, Unió de Pagesos
també ha convocat tractorades
contra la proposta del nou PDR
aquest dissabte a Amposta, Móra
la Nova, Batea, Reus i Verges.
Unió de Pagesos va iniciar les
manifestacions ahir a Lleida per
denunciar la retallada del 23,4%
que patirà el PDR 2014-2020, que
passarà dels 1.058,2 milions d'euros de l'anterior programa als
810,4% que preveu el nou, segons
la proposta del Departament d'Agricultura. L'organització agrària
demana al Govern que es repensi la retallada, ja que considera que
aquesta disminució del pressupost del Departament no té en
compte «ni les prioritats agràries
de desenvolupament rural que
preveu la Unió Europea ni els reptes a què s'ha d'enfrontar la page-

LA XIFRA

23% RETALLADA
Respecte a l’any anterior
La proposta del Departament d’Agricultura per al pla de desenvolupament rural del període 2014-2020
és un 23,4% inferior a l’anterior, segons va denunciar el sindicat.

sia d'aquí al 2020».
El sindicat remarca que la proposta d'Agricultura suposarà una
disminució dels ajuts per a la millora de la viabilitat de les explotacions, per fomentar la incorporació de joves al camp, així com l'eliminació dels ajuts a les zones
desafavorides, entre altres aspectes, segons ha denunciat Josep
Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos.
Per això i davant l'actual context
econòmic, el sindicat reclama que
abans que destinar els diners «a
tantes infraestructures» s'atenguin
les necessitats «reals» dels sectors agrari i ramader i es prioritzin
els ajuts directes a les explotacions mitjançant els plans de millora, per a la incorporació de joves, les indemnitzacions a zones
desafavorides, de la mateixa manera que els ajuts agroambientals,
tenint en compte que «la UE reclama ser més curosos amb l'entorn», segons Vicente.
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Concentracions contra la retallada al pla de desenvolupament rural a Lleida.

Pel sindicat, amb aquesta proposta del nou PDR, el Departament d'Agricultura va demostrar
«una manca de capacitat per fer
front als reptes de la pagesia»,
com la contribució a satisfer la demanda d'aliments; treballar en
un entorn més competitiu; mercats
cada vegada més incerts i inestables; costos de producció cada
cop més elevats; noves exigències a la producció de la UE en matèria de medi ambient, salut o

lluita contra el canvi climàtic que
el mercat no remunera, o la reducció dels ajuts directes de la
PAC.
Més concentracions
Els manifestants s'han concentrat a dos quarts de deu del matí a
la plaça dels Pagesos de Lleida on
han dut a terme un esmorzar popular. Passades les onze s'ha iniciat
la marxa, en què hi han pres part
una cinquantena de persones i

sis tractors. La mobilització ha ﬁnalitzat davant la delegació del
Govern a Lleida, on s'ha llegit un
manifest. Responsables del sindicat han accedit a l'ediﬁci per lliurat el manifest amb les seves reivindicacions al delegat del Govern.
Unió de Pagesos repetirà les
mobilitzacions contra la proposta
del nou PDR avui dissabte a Amposta, Móra la Nova, Batea, Reus
i Verges.

Els premis Vaca d’Or reconeixen
el talent dels ramaders gironins
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 Les explotacions de la

demarcació de Girona reben
diversos guardons a la
genètica i la producció
GIRONA | DdG

Un camp amb blat d’És Farina de Girona.

Bona previsió enguany de la
collita d’És Farina de Girona
GIRONA | DdG

Els productors d’És Farina de Girona destaquen que les condicions climatològiques han estat les
adequades en tot moment durant tota la campanya i, per tant,
això permetrà unes condicions
favorables per a la collita. Així

doncs, van anunciar que estan
recollint els resultats d'una bona
campanya amb una producció de
qualitat. En aquest sentit, van afegir que aquesta collita 2014 es caracteritza per diferents punts per
destacar, com l'augment en la superfície sembrada.
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La Federació Frisona de Catalunya –Fefric– va celebrar la novena edició dels Premis Vaca d’Or.
En un acte celebrat a Vic, Fefric va
reconèixer el talent i l’esforç de les
explotacions gironines, agrupades en entitats com l’Associació
Frisona de Girona –Afrigi– o Associació Vaquers de Girona –Avagi. Fins a vuit guardons es van
emportar les granges en totes les
modalitats. Així els premis s’atorgaren a les 5 millors explotacions
en producció, a les 5 millors en Genètica, a les 5 millors en Morfologia i a les 3 millors explotacions en
ÍNDEX IGP (Genètica i Producció).

Aleix Parnau, de la Granja Parnau, una de les guanyadores gironines.

Les explotacions premiades van
ser les següents: Can Costa de
Manol –Lladó–, Mas Bes –Salitja,
Vilobí d’Onyar– , Ramaderia Can
Thos –Tordera, forma part de l’As-

sociació Vaquers de Girona–, Cooperativa la Fageda –Santa Pau–,
Mas la Roca –Sant Joan de les
Abadesses– i Mas Parnau –Fonolleres, Parlavà.

