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Ens complau informar-Ji sobre els nostres
serveis que podran ser-Ji de gran utilitat.

A FID EDICIONS trobará un servei integral dins
el món de les Arts Gráfiques.

Adreci's a FID EDICIONS quan estigui preparat
per una nova imátge, o quan vulgui reimprimir
els seus impressos habituals.

REALlTZEM ELS SEUS CATÁLEGS

AFIO EDICIONS no es triguen setmanes ni grans sumes de
dlners per dissenyar un nou cataleg.

Els catalegs són una forma ideal de mantenir-se en contacte
amb els clients possibles i els reals. Simplement porti les
seves falos i les seves notes, a FID vosté no té perqué perdre
temps i diners contractant els serveis de disseny grafic,
fIImacló, Impremta, manipulació, repartiment, etc. Nosaftres
ha fem tot balx el mateix sastre.

REALlTZEM ELS SEUS FULLETONS

Un fuf/et professional és quelcom imprescindible per qualsevol
negocio Utilitzi'l per presentar-se vosté mateix i la seva
companyla, el seu fullet es quedara amb el seu client una
vegada vosté hagi marxat. Si no en té cap, es probable que
el seu competidor el tingui.

REALITZEM EL SEU BUTLLETí INFORMATIU O REVISTA
Són molts els Col.lectius o Gremis que, d'una manera
periódIca recorren a aquest medi per poder informar
puntualment tots els assoclats.
FID EDICIONS gesliona la realització i seguiment de les
revistes, podent o inclús fer-se carrec de la contractació
publicitaria per aixi intentar sufragar el cost de la publicació.

ALTRES TREBALLS
A FID podrem, a més a més, confeccionar-Ii tot tipus
d'impressos que vosté necessiti per a la seva empresa:
targetes, cartes, factures, albarans, rebuts, sobres, adhesius,
segells de cautxú, etc.
Pensi en la imatge de la seva empresa, si no esta content
amb ella plantegi's un canvi. És la millar manera de vendre
els seus productes i a FID I'ajudarem.
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Tenim temps de preparar-nos pel proper canvi de moneda, sens dubte el canvi
més important d'aquest segle. Aquest fet donara una magnitud internacional a
les nostres economies productives, tindrem que veure si podrem ser competi
tius amb altres paisos, que actualment i previsiblement tindran els costos de
producció més baixos.
Hem d'estimar una millora en quant els canvis i fluctuacions de moneda, per
parlar del nostre sector no podem fer de moment més aven~os.

Una previsió economica més eminent, fent referencia a la previsió de la collita
per aquest any, podriem dir que té dues parts:
• La part de producció; aquest any algunes varietats de pruna, albercoc, pera,
poma, préssec, cirera. Practicament tates les produccions de les nostres comar
ques, han estat afectades per gelades i altres per falta de quallat, per tant, és
preveu una reducció en la producció.
• Per altra part, es preveu, en general, un ¡ncrement de preus en la venda de la

fruita.
És molt important, per la bona continuitat del sector, que després d'alguns anys
no massa agraciats, aquest sigui millor j el sector es recuperi de les males anya~

des.

El motiu de crear un logotip nou, és
degut a la necessitat de millorar la imatge
del grupo Les empreses que composen
el grup, la Coop. Agrícola P~actica de
L1eida SCCL i l'Agrícola Práctica SL.,

tenen una finalitat comuna que és donar
un millar servei als seus associats~

La figura del tractor representa I'avene;
tecnologic, el terra del mateix és el

conjunt deis conreus i la Seu ens recorda
les arrels Ileidatanes.
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independent, no comparteix

necessariament els articles i

opinions redactats pels seus

col.laboradors, encara que

aquestes discrepancies no seran

obstacle per a I'accés a la revista.
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Exit de la 126 Fira de Sant losep de Mollerussa

11 JI 'oferta, complementária i pa
ral.lela a la Fira de Jornades
Tecniques sobre temes d'ac

tualitat i de ¡'interes pels sectors agríco

la i ramader, s'han anat potenciant els

últims anys consolidant-se (om un deis
vertex sobre els quals es fonamenta la
Fira. Aquest és un resum de les
Jornades Tecniques més rellevants que
es van impartir a la Fira.

Eix Transversal: comun;cació de futur
El turisme és una de les principals fans
de riquesa que han d'aprofitar les
comarques de l'Eix, segons va dir el pre
sident de la Oiputació de L1eida, Josep
Grau, a l'acte d'inauguració d'aquesta

jornada.
El President de la Oiputació va manifes
tar que aquesta nova via "refor¡;a els lIi

gams entre les comarques de I'interior i
disminueix la dependencia económica
amb Barcelona i obre noves perspecti
ves de desenvolupament, sobretot al
sector del turisme que és ¡'única for<;a
económica que no esta sotmesa als pro
cessos cíclics" .
Josep Grau va fer referencia també a
I'estalvi que representara "pels ciuta
dans de Barcelona de més de 2S quilo
metres quan vulguin anar a Andorra o al
Pirineu lIeidata a esquiar ¡ amb I'autovia
Cervera-Igualada s'estalviará els grans
peatges deis túnels del Cadí i de Vall
Vidriera" .
Per la seva part, el director del Patronat
Fires de Mollerussa, Esteve Niubó, va
destacar que dins la 126 edició de Sant
Josep ja s'ha notat un increment d'ex
positors "que venen de Manresa, Vic i
Figueres i fins i tot hi ha agéncies de
viatges de Girona que han programat
visites específiques aprofitant l'Eix".
Josep M. Sabaté i Pla, delegat general
de La Caixa a L1eida va destacar, en la
seva ponencia, el sector industrial com
el principal factor de riquesa de les
comarques de l'Eix (Segarra, Urgell, Pla
d'Urgell, Bages i Osona), on el P.I.B. está
per damunt de la mitjana de Catalunya.

Comercialització de fa poma: situació ;
tendfmcies
L:alcalde de Mollerussa i president del
Patronat Fires de Mollerussa,' Josep
Grau, va fer una crida en el transcurs de

I'acte d'inauguració d'aquesta jornada a
tot el sector de la Fruita Ooll'a de la
demarcació de Ueida per tal de remun
tar la crisi en que esta immersa. Grau va
dir que "el sector no funciona perque
no hi ha ningú que tiri endavant les ini
ciatives" i va justificar la seva postura
recordant que "al sud de Franl'a estem
perdent cada vegada més mercat de la
poma"
Una de les solucions per a Josep Grau
passa per crear una gran marca comuna
per a tot el sector amb l'objectiu de
"fomentar un lideratge".
En aquesta mateixa finia es va manifes
tar l'encarregat de l'elaboració d'un pla
de márketing pel Comité Econom(c de
la Fruita Ooll'a, Josep Chias, que va ser
contundent: "el mercat esta en una crisi
notable i si no canvia encara anira a pit
jor" .
Aquest panorama el va plasmar amb
dades deis últims anys. Des de 1993 a
1996 la producció a L1eida de la poma
ha augmentat un 36%, la de pera un
93% i la de préssec un 36%, el que
representa un increment de la produc
ció de 176 milions de quilas, tot i que el
consum ha caigut espectacularment:
92.000 milions de quilas.
Chias va propasar un pla integral sota la
marca comuna Catalonia Oualitat per a
tata la fruita doll'a de L1eida amb l'ob
jectiu d'aturar la caiguda del mercal.

Situadó i perspectives del sector porcf
El catedrátic i enginyer agronom de
ET51A, Caries Buxadé, va explicar, en el
decurs de la ponencia sobre la Situació
i Perspectives del Sector Porcí, que
Espanya i Catalunya tenen un fort com
petidor en el sector del pord en els p"'
sos de l'Europa de l'Est una vegada que
aquests s'integrin a la Unió Europea.
Buxadé va manifestar que la UE repre
senta el 20% de la producció mundial
de porcí que Alemanya é, el primer pro
ductor europeu amb un 24% de la quota
del mercat seguida d'Espanya amb el
13%, Franl'a amb el 12,5% i Holanda
amb el 10,3%. Per la seva banda, el, p"'
sos de l'Est que es valen integrar a la UE
representen el 6,1 de la producció mun
dial, pero "en els proxims 7 o 10 anys
duplicaran aquestes dades".
O'altra banda, en el panorama espan-

yol, Catalunya té el cens de porci més
important amb un 28% del total i amb
una producció del 38%. Pel que respec
ta al consum, d'aquest 38% es consu
meix a la mateixa comunitat un 15% i la
resta es destina a I'exportació.
Buxadé va concloure la seva ponencia
indicant que"a mig termini la producció
espanyola s'incrementara, la qüestió és
si els ramaders espanyols seran els pro
pietaris del sector o seran altres mem
bres de la UE que vindran amb el poten
cial económic" .

Implantadó de I'euro en els processos
agrícoles
El president del Patronat Catalá Pro
Europa, Caries Gasóliba, va animar, en
el decurs de la seva ponencia L/euro i la
nostra economia ", al món empresarial a
fer un esfor~ de competitivitat en preus
i qualitat per tal de ser el suficientment
competitiu, a la UE una vegada implan
tat I'euro com a moneda única.
Gasoliba va fer una crida a les empreses
a preparar-se, "tradar d'incorporar-lo el
més rápidament possible sobretot
aquel les que tenen relació amb l'exte
rior, adaptar els seus organigrames, pre
parar el programa de gestió, de comer
cialització, d'establiments de catalegs
en euros, i que tot aixo ens serveixi per
presentar-nos d'una manera més com
petitiva a la UE".
Per la seva part, el membre del grup
euro de la Comissió Europea i professor
d'Economia Mundial a la Universitat de
Barcelona, Eduard Arruga, va recoma
nar als pagesos i operaris del sector
agrari "comen~ar a pensar que a partir
de l'lde gener de 1999 treballaran tots
amb euros i per tant la competencia fara
que només els que tinguin millors rendi
ments i els que produeixin amb costos
més baixos podran subsistir". A conse
qüencia d'aixó, "han de ser molt més
competitjus i especialitzar-se en els pro
ductes que a la lIarga puguin tenir una
dimensió europea".
Altres jornades técniques de rellevant
contingut van ser: La dona en el món
rural a la Unió Europea, Assegurances
agraries, evo/ució ¡perspectiva, Curs de
sistemes de gestió Ambiental: ISO
14001 i reg/ament europeu d'ecogestió
i ecoauditoria •



El.
a sos

AIPEMA (Asociación Interprofesional
de la Pera y la Manzana de España)

las disfuncionalidades reinantes entre
los diferentes entes que lo compo
nen. Es también un sector problemá
tico y conflictivo por ser indisciplina
do en muchos aspectos.
Es en la indisciplina donde la admi
nistración central deberá actuar como
"guía" para establecer unas normas
de obligado cumplimiento para todas
las partes (extensión de norma) al
efecto de conseguir la tan necesaria
normalización del sector.
Los "flecos" de la representatividad
de las partes han quedado, de mo
mento, solucionados quedando en
una posición de "stand bye" hasta la
definitiva ratificación por parte del
Ministerio de Agricultura de los esta
tutos.
La situación actual desde un enfoque
basado en el mercado interno es de
una cierta atonia debido al decre
mento ostensible del consumo de
fruta fresca durante los últimos años.
Este efecto se produce por un cam
bio en los hábitos de compra del con
sumidor que ha sido "reeducado"
por el sector de los derivados lácteos
hacia el consumo de éstos.
Es innegable que el sector necesita
un revulsivo y un cambio de rumbo
para afrontar con ciertas garantías un
futuro que se presupone muy compe-

IPEMA ha conseguido,
mediante la aprobación de
sus estatutos en fechas

recientes, dar un paso adelante que,
aunque lento por sincronías divergen
tes, ha sido firme y esperemos que
crucial para la consecución de unos
objetivos que se presentan tanto
ambiciosos como necesarios.
Es bien conocido por todo el sector

El sector necesita un
revulsivo y un cambio

de rumbo para afrontar
con ciertas garantías un
futuro que se presupone

muy competitivo en
todos los aspectos. Se
avecina el efecto EURO
con sus connotaciones
tanto positivas como

negativas
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tencia.
Para obtener esta información y
mejorarla constantemente es necesa
rio contar con unos fondos operativos
y un equipo de profesionales; pues
de lo contrario sería lo mismo que
una empresa sin equipo humano
alguno.

RAFAEL LAVEDA ESCOLÁ
Presidente - Frutas Laveda, 5./.

EXCLUSIVAS

SARABIA, S.A.
AGROQuíMICS I FERTILlTZANTS

no esporádica y carente de pulcritud.
En los mercados hay que invertir para
sacar los frutos en un periodo de
tiempo prudencial. Hay que pensar
en términos de mercados estables y
duraderos.
Tenemos el reto de afrontar el futuro
con un conocimiento exhaustivo de
los mercados a nivel mundial, porque
tendremos que conocer qué ventajas
competitivas tienen nuestros produc
tos con respecto a los de la compe-

Tenemos el reto
de afrontar el futuro
con un conocimiento

exhaustivo de 105

mercados a nivel
mundial, porque
tendremos que

conocer qué ventajas
competitivas tienen
nuestros productos

con respecto a 105 de
la competencia

titivo en todos los aspectos. Se aveci
na el "efecto EURO" con sus conno
taciones tanto positivas como negati
vas.

Otro acontecimiento que se produci
rá en los inicios del siglo que viene,
pero que no hay que dejar "reposar",
es la adhesión a la Unión Europea de
los países más avanzados económica
mente de la Europa del Este o tam
bién llamados PECaS.
Por tanto, sería encomiable que ante
una situación compleja a nivel nacio
nal e internacional el sector decidiera,
aunque fuere por necesidad, erradi
car protagonismos para trabajar
como un equipo en pro de afrontar
retos conjuntos de consabida dificul
tad.
Los dirigentes de AIPEMA son cons
cientes de la responsabilidad que tie
nen para con un sector en su totali
dad.
Sería necesario establecer, sin des
perdicio alguno de tiempo, una es
trategia operacional que coadyuve a
mejorar el posicionamiento de nues
tros productos allá donde los quera
mos llevar.
Estando unidos conseguiremos crear
un bloque con un poder de negocia
ción que deberá ser escuchado en
cualquier centro de poder tanto a ni
vel nacional como internacional. Te
nemos que creer ciegamente en
nuestras capacidades y en nuestros
productos.
Tenemos que partir de la premisa de
que hay un mercado para cada pro
ducto. Pero también tenemos que
asumir que los consumidores en una
economia globalizada precisarán de
una atención continuada y digl'la, que
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vem, i ja no només per a nosaltres
que més o menys sembla que en tin
guem assegurada la conservació sinó
també per [es nostres generacions
futures, les quals, per poder tenir una
vida mitjanament confortable, han de
poder gaudir d'un mitja, d'un medi
ambient amb plenes condicions •

P E R E Te A L

Bodcs, biU1qucts i I'ClIl'\iOI1S t~lmiliars i d'cnlpl-csa

Carretera Vall d'Aran, Km. 1'8 - Tefefon 973 22 03 83·25191 • LLEIOA

quilibri del sistema
natural; a més a
més, si al realitzar
alguna d'aquestes
conductes es causa
un risc greu per a la
salut de les perso
nes, s'augmenta el
temps d'empreso
nament. També s'hi
incorporen d'altres
comportaments
perjudicials pel me
di ambient, els quals
només es castiguen
amb certes multes.
Un exemple prou
conegut, per I'am
plia difusió que la
premsa n'ha fet, és
el cas de cert indus
trial que realitza un
abocament de resi
dus en les aigües
d'un riu.
Tot aquest planteja
ment fet per la nova
legislació, respon a
la necessitat i dret
que tenim tots de
disfrutar d'un medi
ambient adequat
pel desenvolupament de cada perso
na. Poques coses hi ha que facin tan
goig com sortir a passejar en plena
primavera per un camp i gaudir de la
verdor, de I'aire pur i de la multitud
de f10rs sorgides de plantes i d'ar
bres.
Cal tenir en compte que el medi am
bient és el mitja territorial, aeri i
aquatic per on ens movem i dins el
qual vivim, i, per tal que ens hi pu
guem trobar bé, cal que el conser-

ser el fet de realitzar o provocar abo
caments, emissions, radicacions, ex
traccions, excavacions, sorolls. 50te
rraments, vibracions, dip6sits o injec
cions en I'atmosfera, sól, subsól, o
aigües terrestres, marítimes o sub
terrimies, aixf com captacions d'aigua
que puguin perjudicar greument ¡'e-

La cultura del Medi A,nbient

El medi ambient és
el mitja territorial, aeri

i aquatic per on ens
movem i dins el qual

vivim, i, per tal que ens
hi puguem trobar bé,
cal que el conservem,

i ja no només per a
nosaltres que més o

menys sembla que en
tinguem assegurada
la conservació sinó

també per les nostres
generacions futures

18 I ots sabem que per defini
ció els pagesos i amants de
la natura actuen amb cons

ciencia de preservació i protecció del
medi ambient. No obstant, molta
gent aliena, encara, al tema ignora el
dany que es pot fer al mateix amb
determinades actuacions. És a dir, el
pages és el protector o conservador,
per essencia, de la naturalesa, peró
en contraposició trobem determinats
sectors que creuen que tot procedi
ment d'eliminadó de residus, t6xics
pel món ecológic, és valid i se'n des
fan de la manera més cómoda i bara
ta, sense la utilització de cap mena
de depuradora ni sistema semblant.
Per tot aixó, la legislació del nou codi
penal, en compliment a I'exigencia
feta per la Constitució en la quals'im
posa i es declara el dret de tothom a
disfrutar d'un medi ambient adequat,
amplia la protecció del mateix i hi in
corpora el castig de presó, de priva
ció de Ilibertat, com a conseqüencia
de determinades conductes vulnera
dores del medi ambient, com poden
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FERRAN ACCEN51 I TORRES
President de la Coop. Agrícola

Práctica de Ueida

compleixi amb tates les espectatives
creades.

Nulrició Animal al servei del ramader

PIda. Marimunl, 23
251 96 L1eida

potser ara será el millar moment d'uti
litzar les targes moneder, que algunes
entitats financeres ja fa temps que les
han posat al mercal.
Per ara només ens queda donar la ben
vinguda a I'EURO, i cal esperar que

15 canvis economics i polítics
marquen unes directius que
8ns condicionen el funciona

ment actual.
L'entrada d'Espanya a participar en la
Unió Económica i Monetária (UEM)
després d'aconseguir I'aprovació deis
objectius de Maastricht, ens aportará
unes avantatges i unes dificultats que
es tindran que superar en un període
d'adaptació.
Els intercanvis economic-financers,
amb els paisos que integren UEM, o
anomenats també paisos de I'EURO, es
veuran afavorits amb aquest canvi:
• Reducció deis tipus d'interés bancario
• Agilització amb els trámits i docu
ments d'interrelació entre els pa"lsos
UEM.
• Estabilitat amb el canvi, donat que les
operacions es realitzaran amb la matei
xa moneda.
• Desapareix el rise de les devaluacions
monetáries entre els paisos EUM.
• Es guanya una majar transparencia
deis mercats i una millora amb el siste
ma de preus.
El fet de tenir una moneda més forta,
ens beneficiará, amb el canvi de divises
i pasarem a ser una moneda tan forta
com és el dólar.
També els experts ens comuniquen
que ens ajudara a tenir una millar esta

bilitat amb la inflació.
Ara cal recordar que I'entrada a "EURO
ja és un fet i que és posara en funcio
nament per etapes:
1.- L'l de gener de 1999, es comen
c;aran afer operacions financeres, etc.
2.- L'l de gener del 2002, s'introduiran
les monedes i bitllets en EUROS, i
durant un temps que no superará els
sis mesos s'utilitzaran les dues mone
des, I'EURO i I'actual de cada país.
3.- A mitjans del 2002 ja s'utilitzará
definitivament I'EURO com· a única
moneda i bitllel.
Amb aquest canvi no tot és bo, també
tindrem certes dificultats ,d'adaptació,
tindrem que introduir una moneda
amb decimals als nostres programes
informatics i l'inconvenient que aixo
su posará per I'usuari de la mateixa,

Opinió

DI
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Reflexions entorn a l'aerodrom d?Alfés
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persones ¡' deis aparells en la' práctica
del vol. La circulació de les aeronaus i
de les pe'rsones esta limitada sempre '
a les superficies asfaltades., .
Per tot aix6,. defensa un projecte de
mo?er~ització d,e'l n,estre Aeró~r~rn,
que 'a la vega da comporti un grandis-
sim respecte' a la 'fauna i la flora' que I

actualment éohabiti! !' Alf'ts' v,

Aques\ projecte contempla 'que, I'as
faltat de'·la pista principal 30-12, I'as- ~

faltat ~e,li's rodao/~ corre5ponents , .
i I'asfaltat de 'Il superficie del pár-
quing ,d'aeron~us, la ubicadq d'cn '
area,niu* q·ue' pugués acollir liangars
de diferents usuaris, no arribaria a, . ,
ocupar un 10% de la superficie actu_al
de l'aer6'drom, quedan.! la resta,per I~'
Timorieda d'Alfés. .
L'ac~ivitat aeronautica necessita les ;,/.",
mateixes condicions per viure....que la
fauna i la flora prés~nts en la Timo~e-
da, i és aque"t me'di natural I'i'deal'.
Assistint a la "conferE~f)cia qve' en
Josép Maria L10p ens va don,ar en el" , -,

<
!Licl" de Conferencies d!, Sant Isidre' ,
que ens v~ oferir la " Cooperativa
Agrícola Práctica de L1eida, en vaig'
treure varies conclusions. No\tan com
per entra'r en ¡;;>cilemica amb el
Departament dÚrbaríisme de la ciu-
tat de L1eida i sí' per mós!rar I'opi~ió "
que des del R~ial Aeri Club de'L1eida

. ,

Vlatll silrls d8 /'88ródrom d'AIMa,

ens comunica amb Barcelbna.

Una socie~at que tingui una econoi'pia
soliaa i estable, sobretot si está recol
zada en el secto'r primari; li és impr,es~
cindible que totes les infraestructures
deis mitjans de transports i de 'les vies
d!3: comunic:ació, 'siguin el 'més dese"n
volupades possible. ,

r I en aquest contexte hi ha una realitat
irrefutable, L1eida hecessita un :i\er~-. '
port.
I és ciar, parlem d'Aeroport$ i pertsem
en aquestes grans infraestructl1res
com l'Aeroport del Prat o de Barajas,
que ocupen granOs iuope~rf¡cies amb;
construccions enormes i grans mitjans
per permetre que els' avLons s'~~lairin,
lIeida, no necessita d'a'questa 'maGro-,
estructura. N~cessita d'un aeródrom
modern, fácil de mantenir, ! ben'
dimensiona! adaptat á la ~ostra reali
tat soda-económica.
6avant la polemica ~ascuda 'arran del
projecte de moaernització de .i'AI;ro

'drom d'Alfés, es pot arribar a pens~r

que l'activitat aeronautica esta oposa
da amb la conservacló de la natura, la
qual COSq está molt lIuny de la realitat.
Els aer0l"0rts p~r la seva forma de ser,
són superficies ideals per, la conserva
ció de la natura, espais de terreny
molt grans on no hi ha cap tipus de
tránsit, per garantir la seguretat de les

"

,

$0.

Ueida necessitcr'un,
aerOdrom modem,

faci! de mantenir i ben
dimensionat adaptat
a la' nostra realitat, ....soclo-econumlca

en la nostra comarca i, essencialment,
eQ el conreu de fruiters, no veig I'apli
cació directa al nostre tipus d'agricul
tura d'aquesta tecnica, Sí que veig
possibilitats en el desenvolupament
de tecniques comercials i de comuni

cació que aJudin a la millor venda deis
nostres productes.
Ningú discúteix les avantatges que
comporta, pel desenvolupament
d'una comarca el tenir unes banes
infraestructures en materia de trans

ports. L1eida está envoltada de bones
carreteres i encara ha estara més
qua n estigui acabada I'autovia que

11 DI n Ferran Accensi, assaben
tat de la meva vinculació
amb el Reial Aeri Club de

L1eida; a la vara del foc, de matinada,
vigilant els termometres per les gela
des, em va demanar que escrigués un
articlé per publicar-ha en la revista
"Els Pagesos" de la cooperativa, rela
cionat amb I'aviació i I'agricultwa.
És per a mi dificil parlar d'aquest

é tema, perque sé alguna cosa sobre
avíació i sé alguna cosa sobre agricul
tura, pe'ró en el transcurs de J'exercici
de la meva professió com en el gaudir
de la meva afició, poques vegades he
utilitzat el mitjá aeri explicitament per
a una funció agrícola, si que ha he de
fer moltes vegades per despla,ar-me
a veure finques des de dal!, per assis
tir a reunions i fires fora de les nostres

~

terres.

Sé que en d'altres zones agrícoles és
habitual la utiHtzació deis avions per
fumigar. S'han d'esenvolupat expe
riencies en la lIuíta contra les calarT]ar
sades, bombardegen els núvols amb
ioder de plata, ,nclús fa poc valg
veure e~ un lIibre, lIuita antigelades
amb helicopters. Pero la veritat es que,
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AFRUEX (Extremadura)
APEPH (zaragoza)

FEA (Aioja)
ASOFRUIT (Ueida)

EXCOFRUT (Huesca)

I

290 empresos productoras
y comercializadoras en toda
Europa de melocotón, pera,

nectarina, albaricoque,
monzana, ciruela y cereza

JOAN SERENTlLL I-RUBlOS,
$oci núm; 1433 de la PractiCa
President del ReiafAeri Club

de Lfeida

. 1

.' -

FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES y
PROFESIONALES DE FRUTAS y HORTALIZAS

~~fRUrH
,¡.__....~ íio

----

• ' ,PG,M no és ni de bon tros la, millar. Hi
: Una s~iet:o~ 'que ha difiCtlltats técniques (com el sobre-

tingu,i,u~a econoinia ·vol 'de la ciutat de L1eida 9mb els
avibns ,en fase d'énlaJrar-se) que -fan

_sQlida i 'est:oble, sobretot ' aconsellable ;un altre Iloc. Mentrestant'
:si éstil recolzada ,en .1- ja poritem déu anys de retrás i no és

... ' ,sector primari¡'lt és ,,:', veU la Ilu'm al fiDal del tunel encara. .
imprescindible' que t:oteS ' Les' administracions; els grups' ecbJo

les i'nfraestructLires deis - gistes. i_éls aericlu!;>s hem de fe; un
- , ..esfor<;_,periicar-nos d'acOord i-impulsar
,_,'~iti~1I1S,d~ tra~spo,,!s "'. d'una vega da -la mocjernitzaéió_
'. i i- de,leJi vies de' ,d'Alfés.ccim I'alternativa més practicá, _

" .•co~unica$ió, sigui.n '~~ra"fa'i re~eétuosa amb el medi que., , :

'él',més dese~volupades .exist:i", actualment.. ' _ :.....1
~. pos5ibl~ .. *Nota~ Area niu, es conei;·com la,superfJcje dedi-·

- 4. cada a la implantació éerripreses vincu/aaes a /a
aeronautica (tallers, .empreses· de paqueteria,

:empreses "de treb<ifls aeris, corporacions, etc.)
·que generalment tenen una cO¡;Jcessió adminis· ~.

tr-atíva, amb temporalitat limitada, del terreny per

implantar-se.

,J. _ -

NO,s'escapa s n/ngú /e ,,_ss/lBt de qué L/e/ds tlngu/ un seródrom modem, " .
.:.:. . -:. ~:'.' ' .
~ ¡:-

, ~ 1 -. ,..,;, •

'la cultura aeronautica que tant ha
t ,', . o,. • • • •

Intent~t inculcar el nostr.e ,Iub.
,Ta,ml:iéfér, notar, '1ue' perq~é Iª.pira de.
Sar:lt Miquel- 5igui~ internacio_nal._.és

. 'c,?ñdi,ció .sitt qua·ñonn.~m Glue ~disp'6-
.sem 'l prop de U,Elida d'aqu.esta i~fra-

• • • I

e....structura:. - .. \\ .....; . \."
N0 sóc contrari.a una ubicacié alter
nátiv'a, '-pe:i la uQ1ca,ció g'ue pretéñ el

" ,

Domicilio social:
Av. de Tor105a, 2· Tel. 973 23 20 44 • Fax 973 23 90 86·25005 LLEIDA

Secretaría General:
., Av. de'Aragón. 1•bajos G.T.• Tel. 974 47 17 OO, Fax 974 47 1420·22520 FRAGA (Huesca)
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eo tenim al re~pecte. ~

En senyor L1op, partia d~ la 'premissa
que l'Aeródrorh actual no 'tenia'la

': pi'sta principal, prou Ilarga, afegint
· que per ~n aer:oportcomercial tenia~

que ",ser SUp8'db( a '2.000 m. i aixó
imp,?ssibilitªva el fet que es pogués

.. fer a I'empla<;amert actual. La pista
30-12' de I'aeródrom medeix 1.500
m, la qual es 600 m, més Ilarga-que'
f'única pista de I;Aeroport dé

, SabadeH, re'gistrant-se unyan,;it ae[!.
come~cial el1~ aquest aeroport. de
més dé,300 vals, dlaris" esta n 'ub!;'a;-'
des dins de I'ae¡oport 14 empreses'
comercial,s: hi ha cinc taller's esp~cia.-.
lit~ats" en' reparadó .. d'aviorJs, hi .ha

-',"uatre' escoles de vol, hi ha tres em..
'p'r.(fses de Aero-Taxis i l'Aeri Club de"

, B;arcel(ma-~abqciell 0Rera 2S avions,
tl"~' -..-, ···tamb~:~ornbersl empreses ~e' tre-

, " 'balls' a'~ris" amb l¡elic6pters" etc.
"Practicamen'i en aquest al'roport hi
ha mes transit a,~ri que e~'el Prat" ,

,., l:única pista de'l'Aeroport,de Sant S~
bastiá'té SOO m,'menys que'la,nOl;tra i
en ,ella operen ¡¡vions de passatgers'
08 les Línies Aeries de Navarra, i així

· "en ;'podria ~,?menar fi6s a set més.~n,
l'Estat espanyol.' Peró a la vegada es
dóha, la circumst21J1Cia' que. ';n els
m'ateixos terrenY'S.de 'I'aer6drom en ra

\ prolongació de la pis1;a ~O hi ha,dispo
nibilitat-d'eHargar-la 500 "', més, ' "
Nci s'esci'pa a ningú la necessitat de

: " qué L1eida tingui un Aeródrom mo-
, - dern. És veritat'qu~a"ra ciisp~~em d'lÍ-

· nes infra~'struetures_~n transport- que
'no ~en.íem fa u~s a~ys, (t.A.v. ..Auto-

.~ .vles, A'utopistes) perq el.!ransport aeri
continua sent imprescindible per'tré~.s

lIadar-se no j~ a Barcelona o a lV1adrid,
Estic penian! en els lrasJlats,de tipus,

., ·~}l/"'';· '; sanitari, ja ~ue·'p'er poder e,ntra,r, ~n~la·
xarxa de centres hq.spitalaris amb

...~;:
, , 1, capacitat de fer hansplantaments, és

impr!,s~in'dibletenir. ún, aeroport ope-- '
ratiw ap.rop. Com desl?la<;ar-se rap'íd a

· LisQGa ara que tén!'n I:Ex!"o, com anar'
-:a Bolonya, a' RO,ma, O aTuníssia. , ,

\ ·.Totes aquestes \::iutats estan a d9s¡
· tr'es ha.res rñaxim de' vol en un avió

-qu'e I'argot ~speCialitca't en diuen
• , , "co.nm·uters" (avibns O"turbohelices"

", , _amb ~apa'~itat de, g a";\O p.assatger~),

·Tampoc se'ns e'\capa-Ia possibililat, de
potenciar a L1e'ida companyi;,s d'aero

lo "' taxi o d'intrbduir a L1'eiaa el concepte·
'd'esports d'aventura; potenc'iant un

...: turisr'ne astil,J de qualitat j continuar \?n'
. ' .. -



ItJssibilitats del conreu del cirerer

Hi ha una serie
d'espeeies fruiteres
que poden jugar un

paper important en els
propers anys, en la
nostra zona, i que

l'Estació Experimental
de L1eida esta estudiant

des de fa 4 anys a la
seva finca de Corbins

productor, al contrari al que passa en
altres fruits, massa sovint després de
molts mesos de la recol.lecció, i que
permet I'aprofitament d'un bon nom
bre de jornals famíliars en una época
habitualment poc utilítzada.
Condicionants tecnics:
Les possibilitats d'adaptació del cul
tiu a la nostra zona estan comproba-
des tant per I'existéncia d'algunes
plantacions a la comarca, com per
I'estudi fet per I'EEL, comprobant-se
que la majoria de varietats f10reixen
després deis préssecs, de les pereres
i moltes vegades inclús de les pome
res el que els allunya en cert mode
deis riscos de gelades.
El fattor a estudiar en cada cas seria
el sol, ja que els cirerers necessiten

en els propers anys, en
la nostra zona, ¡que
l'Estació Experimental
de L1eida (EEL) esta es
tudiant des de fa 4
anys a la seva finca de
Corbins. Si bé estan
considerats com coo
reus alternatius als
c1assics: pornera, perer
i presseguer, poden
arribar en ocasions a
ser tan o més impor
tants que aquells.
D'entre ells, avui hem
elegit el cirerer, per la
bona acceptació que
té en el mercat, per
uns costos d'implanta
ció no gaire elevats,
degut a uns marcs de
plantació alt5 i 5ense
necessitats d'infras
tructures de suport,
per una entrada en
producció rapida, i
especialment per ser
un cultiu de recol.lec
ció primerenca que
deixa la resta de l'any
lliure per altres tre-
balls. A aquests avan

tatges cal aJegir que habitualment el
producte es paga molt rapidament al

Ol"""cles dt1 "omcl6 segons varlelllls 271311998. Rorlt: 57(7-19). No "orlt:
Summlt

De,./I dt11. fnJctIfICM:16 Summe<set 3 ...rt.

111] es de fa un temps es va
notant en I'ambient fructi-
cola de L1eida un cert desa

nim per part del sector productiu,
que no sap on encaminar els seus
pasos pels propers anys. Els baixos
preus aconseguits en les últimes
campanyes per una varietat tan tradi
cional com la Blanquilla, la problema
tica de comercialització de la Gol
den, I'incertesa de resultats de certes
varietats de prássec, els desgabelis
c1imatics: pedregades, forts vents
aquest últim any que han afectat ne
gativament a la pol.linització, etc, han
fet que molta gent vagi pensant en la
possibilitat de substituir, almenys en
part, els tradicionals cultius fruiters,
per altres que puguin paliar, pels re
sultats econ6mics gran part d'a
quests problemes.
Hi ha una serie d'especies fru¡teres
que poden jugar un paper important
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missatgeria ./
transports ./

mailings ./
correspondencia ./

manipulats ./
impressions ./

telemarqueting ./

Els cirerers necessiten
5015 desfermats,

pOC pesats, en els quals
la filtració de l'aigua

sigui bona, degut a la
sensibilitat a l'asfIXia

de la majoria deis
porta-empelts existents

en I'actualitat

RICARD DALMAU
Estació Experimental de Lfeida

factors genetics, c1imatics i agronó
mics, essent la pluja propera al
moment de recol.lecció un deis fae
tors més perillosos, juntament a tec
niques de conreu poc adequades. La
varietat Brooks s'ha mostrat especial
ment sensible a aquesta fisiopatia •

<y\
ilercartes, 5.1.

ti' missatgeria
ti' transports
./ mailings
./ correspondencia
ti' manipulats
ti' impressions
ti' telemarqueting

merst per la bona producció i la con
sistencia deis fruits que permet una
facil manipulació ¡una bona comer
cialització.
El sistema de formació deis arbres
més adaptat a la reducció de costos
es el vas baix, que es pot aconseguir
a base de podes succesives en el
moment de la floració i a I'estiu, en
els tres primers anys, per ajudar a
abaratir I'únic capítol ear d'aquest
conreu: la recol.leeció.
Pol.linització.- És un punt important a
tenir en compte, ja que és la c1au
d'una bona producció en gran part
de les varietats c1ássiques cultivades.
Per solucionar els problemes, que la
manca de pol.linitzants ocasiona,
avui en dia es tendeix a les varietats
auto-fértils essent ja nombroses les
disponibles: Celeste, Swet' Heart,
Lapins, Sunburst, Santina, Sonata,
etc.
Un deis punts febles del cirerer és
I'esberlat, alteració fisiologica greu i
difícil de solucionar ja que depén de

5015 desfermats, poc pesats, en els
quals la filtracio de I'aigua sigui bona,
degut a la sensibilitat a I'asfíxia de la
majoria deis porta-empelts existents
en I'actualitat.
L:elecció del porta-empelts és fona
mental en aquest cultiu ¡continua
essent un deis seus punts febles, per
la dificultat de combinar I'adaptació
a les condicions físiques del sol, la
resisténcia a la cal<; i la compatibílitat
amb moltes varietats. Entre els més
adequats tenim:
SL-64 (Santa L1úcía. Prunus maha
leb).- Dóna arbres de bon vigor, de
bona productivitat i transfereix un
bon calibre als fruíts. És resistent a la
sequera i també a la clorosis, encara
que no s'adapta bé als 5015 pesats í
humíts. En algunes varietats pot ade
lantar fins a 4 dies la recol.lecció.
MAx MA (P mahaleb x P avium).- Una
mica més feble que el SL-64, indueix
a una entrada de fructificació fapida i
una productivitat important. Mitjana
ment resistent a la clorosis. Floreix
practicament una setmana després
que SL-64.
Varietats.- Estan en constant evolució
degut, fonamentalment, al programa
de selecció de I'estació canadenca
de Summerland d'on surten práctica
ment tates les noves varietats que es
cultiven arreu del món.
Entre les que l'Estació Experimental
de L1eida té en estudi en caldria des
tacar:
Prime Giant, Brooks, Summit, 13-N-7
19 i Santina pel calibre del fruit.
Summit, Burlat, Brooks i Santina per
la qualitat.
Brooks, Sweet Heart, Santina i Som-

El sistema de formació
deis arbres més adaptat
a la reducció de costas
es el vas baix, que es
pot aconseguir a base
de podes succesives en

el moment de la floració
i a I'estiu, en els tres

primers anys, per
ajudar a abaratir I'únic

capital car d'aquest
conreu: la recol.lecció
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OlSTRISUCION POR MARCAS 1997

La polivalencia de este mercado hace que concurran en
él más de 30 marcas diferentes. Entre todas ellas dos
marcas: New Holland, líder en el mercado, con un 23,4%
y John Deere con un 22,7%, acaparan cerca de la mitad
del mercado; otros dos grupos, el Grupo Same y el Gru
po Massey Ferguson se llevan un tercio de la tarta, que
dando un 23% para el resto de las marcas. Otro impor
tante índice de la mecanización de un país Jo proporcio
na el mercado de cosechadoras de cereales que experi
mentó en la pasada campaña un crecimiento del 90%.
También este mercado se reparte entre pocas marcas,
un total de cinco según datos oficiales del M.A.P.A. y con
destacada presencia de New Holland con un 40% de
cuota.

NEWHOLLAND
38.1'"

Gran crecimiento del
mercado de tractores

O/STR/SUCION POR MARCAS 1997

11:1 e puede decir que, al margen de ciertos pro
blemas sectoriales, la agricultura española
está viviendo un buen momento.

Las subvencio"nes de la UE, las buenas condiciones cli
máticas y, por consiguiente, las buenas cosechas están
consiguiendo que en los últimos años mejore el poder
adquisitivo de los agricultores.
El mercado de los tractores es, sin duda, un termómetro
que mide esta evolución y este mercado está experi
mentando un crecimiento continuado desde 1993, El
pasado año 1997 finalizó con un total de 22.518 unida
des matriculadas, según datos oficiales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con un crecimiento
de un 18,4% sobre el año anterior dentro de un merca
do muy peculiar por la diversidad de productos que
demanda, que van desde los minitractores de la Cornisa
Cantábrica, pasando por los tractores de gran potencia
en Castilla-León, los especiales en el Levante o los oru
gas en Andalucía.

Juan Carlos Muñoz
Director General de New
Holland España.

Rafael de Ansorena
Vicepresidente de
Operaciones Comerciales
para Europa Occidental.

empacadoras gigantes y
vendimiadoras.
El nuevo Director Gene
ral de New Holland Es
paña es Juan Carlos Mu
ñoz, quién hasta la fecha
ocupaba el cargo de
Director de Administra
ción y Finanzas. Hombre
de Fiat desde que inició
su carrera profesional, ha
trabajado en Alfa Romeo
y Fiat Ibérica, y desde
ahora es, con 38 años, el
máximo responsable de
la Compañía en España y
Portugal.

sos

I hasta ahora
Di rector Gene
ral de New Ho

Iland España S.A., Rafael
de Ansorena ha sido
nombrado Vicepresiden
te de Operaciones Co
merciales para Europa
Occidental, sustituyendo
a Franco Fusignani que
pasa a ser Vicepresiden
te de Desarrollo Comer
cial en lugar de Mario
Rosso que ocupará un
alto cargo en el Grupo
Fiat.
Rafael de Ansorena, in
geniero agrónomo por la
Universidad Politécnica
de Madrid, inició su acti
vidad profesional en
1970 en Tractor Fiat y du
rante catorce años ha
sido Director Comercial
de New Holland en Es
paña y desde 1988 de
sempeñaba el cargo de
Director General.
Bajo su dirección, la Em
presa ha alcanzado las
máximas cotas de pre
sencia en los productos
que comercializa y. como
colofón, el liderazgo
consolidado en los mer
cados de tractores, cose
chadoras de cereales,

Importantes cambios en
la cúpula de New Holland

m



Per una informació més concreta, dirigiu-vos
als nostres distribu'jdors a la provincia de
Ueida:
PROFISA (Torrefarrera) Tel. 973 7S 01 40
mas. ROBERT (Soses) Tel. 973 79 72 54

Dosi
VISOR és el residual que fet anar des del
primer any, més gramínies controla ¡ a la
dosi més baixa del mercal: 1,S litres per
hectarea. L'ús més comú es fa contra gra
mínies i dicotiledonies alhora, i la dosi
será de 4 litres hectárea. El volum d'aigua
será almenys de 300 litres per hectárea.

Moment d'aplicació i barreges
Laplicarem abans de germinar la mala
herba. Es pot barrejar amb d'altres herbi
cides d'us comú com el paraquat, glifosat,
simozina, etc. si els conreus ha permeten.

Estabilitat i persistencia
VISOR és estable als raigs UV encara que
tingui lIum directa. Una pluja o reg poste
rior a I'aplicació ens activara el producte,
permetent-nos així triar millor el moment
optim per utilitzar-Jo. Té alguns mesas de
persistencia.

nivell de les lIavars de les males herbes

que estan en contacte amb aquesta capa,
degut a que no es poden desenvolupar
amb normalitat encara que les deixi ger
minar.

Quines males herbes controla VISOR?
El control de les gramínies anuals més
problemátiques és total. També controla
gran part de les dicotiledónies anuals. A la
zona de L1eida hem observat un bon con
trol de la dicotiledonia perenne convulvu
lus (corretjola).

Selectivitat i actuació
La seva selectivitat és física per la capa
que fa al terreny entre la part aeria i les
arrels. Lactuació del producte té 1I0c a

Seguretat mediambiental
El producte té poca solubilitat en aigua
pel que no afectara a les capes freatiques,
degradant-se al mateix 1I0c on I'hem posi
cionat: no s'acumula al terreny.

VISOR

L'empresa KenoGard distribueix per tota
Espanya el producte VISOR, a base de tia
zopir, herbicida residual de lIarga per
sistencia que es posiciona a la capa super
ficial del terreny. Es pot aplicar a partir del
primer any en conreus establerts.

Herbicida residual
de nova tecnologia

Seguretat pel conreu
VISOR queda retingut en els primers cen
tímetres del terreny, no arribant més lIuny
d'aquesta zona amb la seguretat que
suposa per les arrels. VISOR está autorit
zat per aplicar-lo en fruiters de pinyol, oli
veres, cítrics, pins i xops.

stem acostumats a parar
molt de compte quan
emprem herbicides, so
bretot si la plantació de
fruiters a tractar és jove o
I'acabem de plantar.

Pantalles protectores, fundes de plóstic
als troncs, dies sense vent.. i tot aixo
suposant que fem anar un producte de
contacte ja que residuals a emprar per
arbre jove n'hi ha ben pocs.

NOVETATS D'EMPRESAGent de la
Terra Ferma

IGNASI GUIU

Som gent de la Terra Ferma

i sabem lo que es suar

portem molts blaus a I'esquena

per parlar ciar i catala.

Tenim I'aigl!.la que és molt clara

malta neu per esquiar

som la gent més resalada

que en 1I0c la podran trobar.

També la fruita més dol,a

i I'oli millar que hi ha

i es passegen per Europa
agafadets de la má.

Pero més d' un cap ens passa
per tant valer viatjar

que algun gat ens esgarrapa

i ens toca molt que plarar.

Tenim morts garrins per vendre

que malalits ens van portar

que aqui ']lai podrem entendre

i ens els valen fer menjar.

Tenim ge'nt de morería

i melts morenos també

i tothom ~emena itria

quan passegem pel carrero

Ja només ens falta l'Euro

per no entendre aquest mercat

ni que o mirem pel trassero

sembla el mercat de Calaf.

Ens ferTil una catxipanda

amb aixÓ del mercat nou

que alguna gallina blanca

1a ens sol pondre ros el ou.

Malta gent que busca feina

altres no en valen trabar

i tots portem I'espardenya

solament a mig lIigar.

Un té dret a robar a I'altre

avui ja no es pecat

si la culpa la té I'altre

en tenia necessitat.

Pero tenim els okupes
els del zero coma set

i algwns ja les passem puces
de massa vells que ens hem fel.

Procurem viure tranquils

aquests que ja ens hem fet grans

com tot penja per un fil..

doncs aixís anirem filant •
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sevol deis elements, nitrogen, fósfor i
potasi, no suposa una aportació signi
ficativament important deis meta lis
pesants. Aixó no obstant, certes mate
ries primeres emprades en I'elabora
ció poden tenir uns continguts relati
vament més elevats de certs meta lis
(cas del cadmi). La utilització de dosis

La utilització de les
modernes tecniques

de I'agronomia
porta implícita el

malbaratament del
recurs sóls agrícoles,
amb el risc potencial

de reducció de lIur
capacitat productiva

a lIarg termini

racionals de fertilitzants fa allunyar la
possibilitat d'una "eontaminaeió del
561" amb aquestes primeres com una
mesura de seguretat en condicions de
majar rise (altes dosis de fertilitzants,
sóls áeids, aportaeions altres que les
de fertilitzants, etc.). En el cas deis fer
tilitzants minerals són potencialment

més arriscades les aportacions de
nitrogen i fósforo
Respecte les aportaeions de residus
ramaders, val a dir que els continguts
intrínsecs de metalls pesants són bai
xos, peró la variable "quantitat, o kg
de producte per unitat de superficie"
és, en aquest cas, sensiblement dife-

senten un fort potencial de rise: cas del
níquel, plom, cadmi, mercuri í cromo La
lIista podria allargar-se considerable
ment, peró els set elements fíns ara
esmentats han estat inclosos en la
legislació europea com a metalls
pesants amb exigencies concretes de
control analitic en sóls i residus.
La fertilització mineral amb els adobs
minerals basics, que suposen una
aportació única o combinada de qual-

Metalls pesants i
fertilització de sois

111 a preocupació sobre els
impactes futurs de I'aplicació
de les tecniques actuals en
I'ámbit de I'agricultura és

objecte de freqüent debat. Per uns, la
utilització de les modernes tecniques
de I'agronomia porta implícita el mal
batarament del recurs sóls agrícoles,
amb el risc potencial de reducció de
lIur capacitat productiva a Ilarg termini.
Per altres la tecnologia ofereix la capa
citat d'augmentar de forma perdura
ble la productivitat deis sóls. Centrem
ha en I'aplicació de metalls pesants al
sól a causa de la fertilització mineral o
orgánica (deixem de banda les aporta
cions accidentals de metalls pesants
per altres racons com les provocades
per accidents d'origen industrial,
mineria, etc).
Quan es parla de metalls pesants en
agricultura hom es refereix a un con
junt d'elements minerals d'elevat pes
at6mic que, si són presents amb (on
tinguts no necessariament molt ele
vats, poden ser perjudicials per I'es
pecie humana i els animals. Alguns
d'aquests minerals pero, són necessa
ris, tot i que en dosis molt Ileus a les
plantes: cas del coure i zenc. D'altres
no presenten utilitat nutricional i pre-
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La utilització de les
modernes tecniques

de I'agronomia
porta implícita el

malbaratament del
recurs sois agrícoles,
amb el risc potencial

de reducció de lIur
capacitat productiva

a lIarg termini

sevol deis elements, nitrogen, fósfor i
potasi, no suposa una aportació signi
ficativament important deis meta lis
pesants. Aixó no obstant, certes mate
ries primeres emprades en I'elabora
ció poden tenir uns continguts relati
vament més elevats de certs metalls
(cas del cadmi). La utilització de dosis

racionals de fertilitzants fa allunyar la
possibilitat d'una "eontaminaeió del
561" amb aquestes primeres (om una
mesura de seguretat en condicions de
majar rise (altes dosis de fertilitzants,
sóls áeids, aportacions altres que les
de fertilitzants, etc.). En el cas deis fer
tilitzants minerals són potencialment
més arriscades les aportacions de
nitrogen i fósforo
Respecte les aportaeions de residus
ramaders, val a dir que els continguts
intrínsecs de metalls pesants són bai
xos, peró la variable "quantitat, o kg
de producte per unitat de superfíeie"
és, en aquest cas, sensiblement dife~

senten un fort potencial de rise: cas del
níquel, plom, cadmi, mercuri i cromo La
llista podria al largar-se considerable
ment, peró els set elements fíns ara
esmentats han estat inclosos en la
legislació europea com a metalls
pesants amb exigencies concretes de
control analitic en sóls i residus.
La fertilització mineral amb els adobs
minerals basics, que suposen una
aportació única o combinada de qual-

111 a preocupació sobre els
impactes futurs de I'aplicació
de les tecniques actuals en
I'ámbit de I'agricultura es

objecte de freqüent debat. Per uns, la
utilització de les modernes tecniques
de I'agronomia porta implícita el mal
batarament del recurs sóls agricoles,
amb el risc potencial de reducció de
lIur capacitat productiva a lIarg termini.
Per altres la tecnologia ofereix la capa
citat d'augmentar de forma perdura
ble la productivitat deis sóls. Centrem
ho en I'aplicació de metalls pesants al
sól a causa de la fertilització mineral o
orgánica (deixem de banda les aporta
cions accidentals de metalls pesants
per altres racons com les provocades
per accidents d'origen industrial,
mineria, etc).
Quan es parla de metalls pesants en
agricultura hom es refereix a un con
junt d'elements minerals d'elevat pes
atómic que, si són presents amb (On
tinguts no necessariament molt ele
vats, poden ser perjudicials per I'es
pecie humana i els animals. Alguns
d'aquests minerals pero, són necessa
ris, tot i que en dosis molt lIeus a les
plantes: cas del coure i zenc. D'altres
no presenten utilitat nutricional i pre-
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La fertilitzadó mineral
amb els adobs

minerals basics, que
suposen una aportadó
única o combinada de

qualsevol deis elements
nitrogen, fósfor i potasi,
no suposa una aportadó

significativament
important deis metalls

pesants

rent. No són rares aplicacions que
superen les 50 i 100 t anuals de residus
organics ramaders. Aportacions d'a
quest ordre suposen en primer Iloc
unes incorporacions molt importants
de nitrogen, f6sfor i potasi que són les
que s'han d'ajustar en un primera fase.
Respecte a les acumulacions poten
cials de metalls pesants a lIarg termini,
s'han d'avaluar en funció de la compo
sició mitjana del residu, s61s objecte
d'aplicació i balan~ hist6ric de les
aportacions. En general, sembla més
preocupant I'excés de macronutrients,
fet comprovat, que el de I'acumulació
de metalls pesants.
Les aportacions de residus org¿mics
d'origen industrial són un capitol ben
diferent. En principi s'han de diferen
ciar diversos tipus de materíals resi
duals i fangs de depuradores, la com
posició deis quals está molt relaciona
da amb el procés productiu. Aquí ja
poden aparéixer productes en els
quals els continguts relatius de metalls
pesants són relativament més elevats.

Com les aportacions poden situar-se
entre 10 i 40 tones per hectárea, I'arri
bada de metalls pesants al s61 no seria
menyspreable. Per6 justament en
aquests casos I'aplicació d'uns con

trols técnics adients pot garantir el
manteniment del carácter sostenible
d'aquesta práctica de fertilització
orgEmica i mineral. El control analític
del s61 i el control analitic del residu,
juntament amb el coneixement de les
necessitats del cultiu possibiliten I'apli
cació de dosis racionals i profitoses del
resídu orgánico La normativa legal s'o
rienta, almenys fins ara, a un control de
les aportacions totals de meta lis
pesants per part deis fangs de depura
dores. Es fixen uns eontinguts maxims
de metalls pesants en el residu en fun
ció, atenció, del pH del s61 receptor i
del contíngut previ de metalls pesants
en el s61. Es fixen, també, uns totals
anuals d'aportacions mitjanes. En cas
contrari I'aplicació al s61 no és possi
ble.
En resum, I'enriquiment deis 5615 agrí
coles amb metalls pesants a causa de
la fertilització deis cultius, és un risc
potencial a considerar en una visió a
llarg termini de la conservació i millora
del potencial productiu del s61, recurs
no renovable. La utilització de tecni
ques de control analític del s61 i deis
materials fertilitzants, combinat amb
les demandes efectives del cultiu és un
mecanisme que permet I'aprofitament
de diverses fonts de materials fertilit
zants amb una disminució del risc de
degradació de les propietats del s61 •

M.ARÁN
LAI'; Laboratori de S61s

~LAF
US PERMET

OBTENIR MILLOR
RENDIMENT DE LA

VOSTRA FINCA

SERVEIS D'ANALlSIS
Analisis de sois
Analisis de fulles
Analisis de fruits
Analisis d'áigü~es

Analisis de residus organics
Analisis d'adobs
AnaJisis de nitrats

SERVEIS
D'ASSESSORAMENT
Aquest servei consisteix en la
realització de treballs específics
d'explotació de les informacions
generades per les analítiques.

SOL'L1CITI MES
INFORMACIÓ AL TEL.

97371 7000

LABORATORI D'ANÁU511
FERTIUTAT DE SOLS

Partida Setsambs, sin 25222
SIDAMON (Ueida)

TeL 973 71 7000 Fax 973 71 7033
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President del GSP

La majoria de tt~cnics del
sector porcí confiaven
en que la malaltia era
controlable i en última
instancia eradicable,

explicaven que la
malaltia no tenia una
difusió aleatoria sinó
que es debia a errors

en les mesures de
bioseguretat

talillar-nos que la bioseguretat és el
medicament més efectiu per evitar
I'aparició d'una nova malaltia i per
qué sapiguem adaptar la nostra
explotació per poder ser cada dia
més competitius •

conseqüencies positives que pot
tenir una crisi com la que hem patito
l:any 1992, va aparéixer el PRRS i,
sens dubte, crec que aquesta malal
tia en qüestió ens va ensenyar que
hem de tenir I'explotació en condi
cions, que els animals tenen unes
temperatures crítiques i aixa ens ha
portat a modernitzar considerable
ment les nostres explotacions.
Espero que la PPC serveixi per men-

seva feina.
La majoria de técnics del sector porcí
confiaven en que la malaltia era con
trolable i en última instancia eradica
ble, explicaven que la malaltia no
tenia una difusió aleatoria siná que
es debia a errors en les mesures de
bioseguretat.
l:evolució de la malaltia ha demos
trat c1arament que l'actitud deis
ramaders i deis técnics és el principal
element que determina les conse
qüéncies d'un brot de PPC en un
municipio L'experiencia evidencia que
la malaltia és greu, peró que si la
declaració de la sospita es produeix
dins d'un temps prudent, que si I'ac
tuació és rápida i que si el grau de
concienciació
deis ramaders
de la zona afec
tada és I'ade
quat (sumant
Ilurs esfon;os i
extremant les
mesures de
bioseguretat)
I'epidémia pot
ser controlada
sense causar
perdues massa
severes a la zo
na afectada.
Sempre he es
tat partidari de
destacar les

s.s

Reflexions sobre la pesta porcina classica

,ens cap mena de dubte el
capitol de Pesta Porcina
Classica (PPC) viscut durant

I'any 1997 i p~rt del 1998 ha estat un
veritable malson per a tots els rama
ders. Les repercussions econ6miques
i socials d'una epidémia d'aquestes
característiques són mereixedores
d'una profunda reflexió sobre el
paper d'aquesta malaltia i I'actitud
del sector porcí, en general.
Des del meu punt de vista i com a
ramader amb responsabilitats dins
del món de la sanitat animal, he po
gut constatar que les conseqüimcies
de la malaltia han estat molt dife
rents. En un primer moment, sembla
va que ens trobéssim davant d'una
malaltia imparable de conseqüéncies
devastadores per a la població porci
na deis municipis afectats. Llavors i
davant la incredulitat d'alguns pro
ductors desorientats per agents que
s'atribu',en la representació del sector
i posaven en dubte, de forma reitera
da, I'eficácia que tindria. I'aplicació
coordinada ¡unitaria d'unes banes
mesures sanitaries, es van comen~ar

a difondre alguns conceptes de bio
seguretat que estaven bastant dei
xats de banda. Aquest va ser el pitjor
moment de tot el procés, perqué
mentre es perdia el temps amb dis
cussions i polemiques carregades
d'una forta dosi de protagonisme, el
virus malauradament anava fent la

•



1. Evolució de la renda agraria en termes reals (199G-1997):
1.1 [ndex mitjana 1989-1990-1991 (Catalunya-EUR)

La situació actual del sector agrari (1)

Font: EUROSTAT. DARP
(P) Dades provisionals.

(A) Avanl' de dades.
(1) En termes reals significa deflectida
per ¡Pe.

(2) Els ocupats són mesurats en unitats

de treball anual.

1990 1991 1992 1993 1994 1995(P) 1996(A) 1997(A}

1 _ Catafunya _ EUR·15

Evolució de la renda agraria per ocupat en termes reals 1990-1997
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1990 1991 1992 1993 1994 1995(P) 1996(,1\) 1997{A)

I _ Catalunya _ EUR-15

Evolució de la renda agraria en termes reals199o-1997
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Renda agraria total en termes reals R. ag. per ocupat en termes realsfl }

Anys
Catalunya I EUR-15 Catalunya I EUR-15'"

1990 99,1 101,5 103,9 99,2
1991 88,6 98,5 94,7 100,8
1992 89,1 91,6 98,0 98,8
1993 85,7 87,4 109,3 99,2
1994 97,5 92,3 118,6 108,5

1995(P) 101,3 92,7 117,7 114,0
1996(A) 113,0 93,8 131,9 120,2
1997(A) 106,4 89,1 124,6 116,3

2. Evolució de fa renda agraria:
2.1 Renda Agraria:
2.2 Ocupats agraris.
2.3 Renda agraria per ocupat.

91 92 93 94 95 96 97
Renda Agrária
Milers de millons de PTA 141,1 149,7 151,0 179,6 194,7 223,9 215,0
laxa anual de variaciá -5,6% 5,9% 0,9% 18,9% 8,4% 15,0% -4,0%
Taxa de variació a preus de 1985 -10,5% 0,5% -3,8% 13,8% 3,9% 11,4% -5,8%

Ocupats agraris

Milers de persones 74,3% 72,2 62,2 65,3% 68,4 68,0 67,7
laxa de variaciá -1,8% -2,8% -13,9% 5,0% 4,7% -0,6%

4
-0,4%

Renda agraria per ocupat

Milers de PTA 1.903,10 2.073,40 2.427,70 2.750,00 2.861,10 3.292,60 3.174,30
laxa anual de variaciá -3,8% 8,9% 17,1% 13,3% 3,5% 15,7% -3,6%

Taxa de variació a preus de 1985 -8,8% 3,S% 11,6% 8,4% -0,8% 12,1% -S,S%

índex Preus al Consum 5,5% S,3% 4,9% 4,5% 4,3% 3,2% 2,0%
index Preus Percebuts Agraris -0,9% -0,4% 0,3% 9,0% S,l% 2,6% 1,4%

Notes:

1) La renda agraria és mesurada pel valor afegit net deis subsectors agrícola, ramader i forestal, i les dades del 96 i 97 són aven<;os.
2) Les taxes de variació són en relació a I'any anterior a preus de I'any corrent (nominal) i a preus de I'any 1985 (reals) que elimina I'impacte
deis preus.
3) Els ocupats agraris no inclouen els pescadors i són dades de I'EPA (lNE).

Fonts: Gabinet Tecnic. DARP.



o Nota: Les xifres eorresponents a I'any 1995, lIevat deis casos de
Catalunya i l'Estat espanyol (1996).

220%

409.282

Milions

149%

3
I

Valor Exportacions (MPTA)

'992 1993 1994 1995 1996 1997(*)

Any Tones Import (MPTA)

1992 852419 127.885

1993 1.069.786 178525

1994 1521223 244431

1995 1596533 286471

1996 1847750 337577
1997(*) 2.126482 409282

Increment 92-97

4. Evolució de les exportacions del sector
agroalimentari de Catalunya (període 1992·
1997)

4.1 Tones exportades.
4.2 Valor de les exportacions.

(*) Nota: 1997 fins el mes de novembre.
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3. Estructura de la població ocupada en I'agricultura a la Unió
Europea.

País Menors 25 anys 25-54 anys 55 anys i més

Alemanya 8,4 65,1 26,6

Austria 5,1 68,1 26,7

Bélgica 7 69,2 23,8

Catalunya 11,6 63,1 25,3

Dinamarca • 20,5 60,3 19,2

Estat espanyol 10,3 60,6 29,1

Finlandia 9 62,3 28,6

Fran,a 6,8 71,8 21,3

Grecia 7,8 49,9 42,2

Irlanda 10,1 58,7 31,3

Italia 11,2 64,9 23,9

Luxemburg 9,1 72,6 18,3

Pa'lsos Baixos 18,2 63,6 18,2

Portuaal 6,1 43,4 50,4

Regne Unit 13,4 61,2 25,4

Suecia 7,9 61,6 30,4

UE-15 9,6 61,9 28,6



5. Ajuts a la primera instal.lació d'agricultors joves (1996).

Comunitat N° joves % s!Total Inversió % s!Total Subvenció % s!Total Ajut mitjá per Mitjana estatal

Autbnoma (MPTA) (MPTA) expedient (PTA) ajut per

expedient=100

Andalusia 573 9,2% 3.812,2 15,5% 1.797,1 11,6% 3136300 126

Aragó 345 5,5% 1.779,7 7,2% 1.022,3 6,6% 2.963.188 119

Astúries 290 4,7% 1.048,3 4,3% 698,7 4,5% 2.409.310 97

Balears 64 1,0% 249,7 1,0% 163,4 1,1% 2.553.125 103

Canaries 19 0,3% 22,0 0,1% 13,3 0,1% 700.000 28

Cantábria 142 2,3% 393,0 1,6% 330,0 2,1% 2.323.944 94

Castella-L1eó 2.228 35,8% 6.482,8 26,4% 4.536,2 29,4% 2.035.996 82

Castella-Manxa 504 8,1% 2.170,1 8,8% 1.202,0 7,8% 2.384.921 96

Catalunva 299 4,8% 1.697,8 6,9% 1.003,7 6,5% 3.356.856 135

Extremadura 403 6,5% 1.888,2 7,7% 1.132,4 7,3% 2809.926 113

Galicia 820 13,2% 1.987,9 8,1% 1.926,0 12,5% 2.348.780 95

Madrid 19 0,3% 54,9 0,2% 44,0 0,3% 23515789 93

Múrcia 171 2,7% 794,5 3,2% 472,6 3,1% 2.763.743 111

La Rioja 60 1,0% 327,5 1,3% 180,7 1,2% 3.011667 121

País Valencia 287 4,6% 1.884,0 7,7% 919,7 6,0% 3.204.530 129

TOTAL 6.224 100% 24.592,6 100% 15.442,1 100% 2.481.057 100

No hi ha dades de Navarra i el País Basc.

Anuarí MAPA 1996.

6. Ajuts als plans de millora (Any 1996).

Comunitat N" Plans % s!Total Inversió % s!Total Subvenció % s!Total Ajut mitjá per Mitjana estatal

Autonoma (MPTA) (MPTA) expedient (PTA) ajut per

expedient=100

Andalusia 500 5,5% 3.942,2 8,6 2.134,8 11,1 4.269.600 202

Aragó 622 6,8% 2.527,9 5,5 1.048,5 5,4 1.685.691 80

Astúries 783 8,6% 3.744,8 8,2 1.459,9 7,6 1.864.496 88

Balears 43 0,5% 246,0 0,5 95,0 0,5 2.209.302 104

Canaries 208 2,3% 1.155,6 2,5 674,6 3,5 3.243.269 153

Cantábria 404 4,4% 1.757,0 3,8 632,0 3,3 1.564.356 74

Castella-L1eó 309 3,4% 1.209,3 2,6 479,6 2,5 1.552.104 73

Castella-Manxa 2.662 29,2% 12.485,6 27,3 5.184,9 26,9 1.947.746 92

Catalunya 643 7,1% 3.898,0 8,5 1.564,3 8,1 2.432.815 115

Extremadura 204 2,2% 1.343,0 2,9 537,4 2,8 2634314 125

Galícia 254 2,8% 1.307,7 2,9 554,9 2,9 2.184.646 103

Madrid 2.044 22,5% 9.828,8 21,5 4.036,8 21,0 1974951 93

Múrcia 7 0,1% 36,6 0,1 12,5 0,1 1.785.714 84

La Rioja 128 1,4% 1.124,0 2,5 483,0 2,5 3.773.438 178

País Valenciá 293 3,2% 1.193,0 2,6 352,1 1,8 1.201.706 57

TOTAL 9.104 100,0% 45.799,5 100,0 19.250,3 100,0 2.114.488 100

No hi ha dades de Navarra i el País Basc.

Anuarí MAPA 1996.



Vetllem el nostre patrimoni

Segons una reeent enquesta d'ICEA,
en la qual es van tractar els nivells
d'assegurament del nostre país i la
magnitud del mereat poteneíal, es va
arribar a la conclusió de que tan sois
un de cada tres espanyols consideren
I'asseguran~aeom un deis millors sis
temes de previsió. D'aquesta en
questa erida I'ateneíó sobretot, el fet
que un 26% de persones declara no
prendre mesures davant les adversi
tats, és a dír, un 26% deis espanyols
confía en la bona sort.
Hem de canviar aquesta mentalitat.
La bona sort hi és, peró I'experieneía
ens demostra que també hí és I'ad
versitat. Cada cap ens anem sensibi
litzant més davant deis problemes
que ens pot comportar el no estar
assegurats, o estar mal assegurats.
Aquest creixement de contractaciá
en el ram de la llar, del que parlávem
al comen~ament, és una mostra de
que la soeietat s'está sensibilítzant
davant del ríse, i está adquirint una
mentalitat previsora. Damunt les tau
les del departament de sinistres de
les eompanyíes asseguradores, tro
barem nombrasos comunicats d'ac
eident del ram de la llar. Els dies de
fortes tormentes, arriben un munt de
eomunieats de eaigudes de Ilamp
que han produ"it danys electríes, han
destro~at I'aparell de televisió o el

L'asseguran~a
multirisc de la llar

avui en dia es configura
com I'asseguran~a de
major freqüimcia de
contractació després
de la d'autos, i ha
experimentat un

creixement en els dos
darrers anys

o

n la L1ei 24/1991 , de 29 de
novembre de I'habitatge,
en el títol tercer, article 30,

es parla de la obligaeió del propieta
ri de I'habitatge d'assegurar la viven
da, eom a mínim, deis rises que deri
vin de causes fortu"ites, de for~a

major í de danys contra tereers. És a
dir, aquesta L1ei ens obliga a tenir
I'asseguranc;a, com a mínim, contra
ineendi, aigua ... (for~a major), i res
ponsabilitat civil (davant els danys
que es puguin ocasionar a terceres
persones). En el titol einque d'aques
ta L1ei, en I'article 58, es relaciona
eom una de les faltes greus, la manca
de contractació de les assegurances
obligatóries, i, en I'article 65, s'esta
bleix que la sanció per les infraeeions
greus, pot arribar als quinze milions
de pessetes.
L:asseguran~amultirise de la llar avui
en dia es configura com I'assegu
ran~a de major freqüeneia de con
traetaeió després de la d'autos, i ha
experimentat un creixement en els
dos darrers anys. Aquesta assegu
ran~a eobreix aquestes garanties que
són obligatóries per Ilei, i es comple
menta amb mol tes altres, eom el seu
nom indica, eobreix molts deis riscos
que es puguin ocasionar, o derivar
d'una vivenda.
Primer analitzarem per damunt I'ín
dex d'assegurament en general.

DI
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que sapiguem el que tenim assegu
rat i el que no, tlegir-nos la Iletra peti
ta del contracte. Si hi ha queleom
que no ens ha quedat ciar o no hem
entés, ens ho hem de fer explicar.
Només així, evitarem que hi hagi pro
blemes i disgustos en cas de sinistre.
Una asseguran<;a com la d'autos, tot
hom sabem el que ens entra o el que
queda exclós, peró en el cas deis
multiriscos de la tlar, són pólisses més
complexes, i les cobertures poden
ser diferents d'una companyia asse
gura dora a una altra •
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És molt important tenir
una polissa ben feta, és
a dir, tot ben detallat,
que sapiguem el que

tenim assegurat i el que
no, lIegir-nos la lIetra

petita del contracte. Si hi
ha quelcom que no ens

ha quedat ciar o no hem
entes, ens ho hem de fer

explicar

moral o emocional de la pérdua pati
da, peró si més no aquells diners que
entreguen al perjudicat I'ajuda
economicament, ens ajuda a prote
gir els nostres béns i el nostre patri
monl.
És molt important tenir una pólissa
ben feta, és a dir, tot ben treballat,

video ... , els dies de molt fred arriben
comunicats per danys produ"'ts per
qué s'han gelat canonades d'ai
gua ... , també són freqüents els
danys per aigua en general, inunda
ció en la llar, que pot ser entre moltes
altres causes perqué s'hagi reventat
una canonada.. Aquests sinistres
només són un petit exemple, de la
IJarguíssima relació que us en podria
fer, també hi tenim els robatoris, fre
qüents a I'horta de L1eida, aixi com
els actes de vandalisme.
Pero, de totes formes aquests exem
pies que us he mencionat són petits
incidents que es poden donar a la
llar, peró n'hi ha uns altres que ja són
molt més seriosos, ¡que inclús arri
ben a suposar trastorns en la situaciá
familiar. L:incendi, la responsabilitat
civil. .. Un deis casos que es pot tra
bar damunt la taula del departament
de sinistres és el d'una reclamació de
danys per haver estat mossegat per
un gos. Molts som els que ens agra
den els 90S505, i que a més a més en
podem tenir a!gun a casa o a la torre,
peró aquell gos que sembla tan
dócil, un dia, no sabem perqué, pero
fa mal a un veí. Si aquest gas no esta
assegurat ens pot buscar molts pro
blemes, i greus. Ara bé, si tenim una
asseguran,a Multirisc de la llar,
aquest sinistre ens entraria dins de la
responsabilitat civil d'aquesta asse
guran<;a, (om també en cas que una
teula, o un test del baleó, o qualsevol
altra cosa que sens pugui ocórrer, cau
en el moment que passa algú per
sota de casa i li causa un infortunat
accidento No estic parlant de ciencia
ficció, ni de casos impensables; tots
hom alguna vega da haurem tlegit a la
premsa, o haurem sentit als mitjans
de comunicació casos molt sem
blants, o inclús coneixerem algú que
per desgrácia li hagin passat casos
semblants als que plantegem. Peró si
tenim una polissa de llar amb cara i
ulls tot aixo es pot solucionar, en cas
contrari pode m fer trontollar seriosa
ment el nostre patrimonio
L'asseguran<;a, pero, no pot tornar
nos cada un deis danys o pérdues
patides. Per exemple, no ens podran
tornar un álbum de fotografies fami
liar que es va cremar en un incendio
Dic aixó, perqué hem d'entendre que
qua n una entita,t asseguradora paga
un sinistre, no repara el patiment



Protecció de conreus:
conceptes i definicions (JJ)

1I URODUCCIÓ INTEGRADA
En la revista "Els Pagesos"
número 0, es van tractar dife

rents sistemes de Protecció deis Cultius.
La PI, s'inclou en I'apartat d'estrategies
de Iluita, sense considerar-lo própia
ment com un sistema de protecció fito
sanitari. ts la culminació als metades
descrits amb el número anterior de la
revista.
La OILB (Organització Internacional de
la L1uita Biologica), a I'any 1991, defineix
la PI com "Una producció económica de
(ruits d'alta qualitat que dóna prioritat
als mitjans més respectuosos amb ¡'eco
logia, minimitzant e/s efectes secundaris
indesitjables i la utilització de productes
agroquimics amb la (inalitat de la pro
tecció del medi ambient i la salut huma-
na",
En PI, totes les tecniques de cultiu s'han
de dirigir a reduir la sensibilidad deis
arbres a plagues i enfermetats, i que el
seu creixement estigui harmonitzat amb
el medi ambien!. Les característiques
que de(ineixen aquest tipus de produc
ció són:

• AGRICULTOR
És ímportant I'aspecte de formació de
I'agricultor en tecniques de PI, que amb

I'assessorament d'un tecoíc (Enginyer
recnic Agrícola i Enginyer Agronom), li
donara una actitud de més responsabili
tat en la protecció del medi i la salut.
Esta obligat a portar el Quadern d'ex
plotació, és ~ dir, el registre de les ope
racions que es realitzen en cada par
cel.la de PI i serveix per garantir el pro
cés de producció. Per tant, s'entén la
seva responsabilitat en la veracitat de
les anotaciones realitzades.
En la formació, cal afegir, la necessitat
de I'agricultor de coneixer la Norma
recnica o Reglament específic de cada
cultiu. Aquest Reglament, recull en els
seus articles el maneig de la plantació
en cadascuna de les seves practiques,

En producció integrada,
totes les h!cniques de
cultiu s'han de dirigir
a reduir la sensibilitat
deis arbres a plagues i

enfermetats, i que el
seu creixement estigui

harmonitzat amb el
medi ambient

Estó obligat a portar el
Quadern d'explotació,
és a dir, el registre de
les operacions que es

realitzen en cada
parcel.la de PI i serveix
per garantir el procés

de producció.
Per tant, s'entén la

seva responsabilitat
en la veracitat de les

anotacions realitzades

des de la fertilització fins la post-collita,
amb la relació de productes autoritzats.
Per tant, qualsevol practica alíena o ús
de productes que no entrin en la relació
descrita en el Reglament, desautoritzen
la qualificació final del cultiu com 0.0.
de Producció Integrada.

• LA PLANTA I EL MEDI
Per les noves plantacions, s'han de
seleccionar les especies, varietats i
porta-empelts més adequats a la zona
de conreu. 5'utilitzara el material vege
tal certificat pel DARP o altres Organis
mes reconeguts.
Els sistemes de plantació han de per
metre el maxim desenvolupament del
conjunt varietat·porta-empelt.
- Sois: disposició deIs arbres per mini
mitzar l'erosió, si cal, s'adoptaran mesu
res de conservació deis sois.
No esta permesa la desinfecció del sol.
- Marcs de plantació i orientació: les
distancies entre arbres han de permetre
que I'arbre disposi de suficient espai al
lIarg de la seva vida, sense necessitat de
podes fortes, i l'orientació ha de perme
tre una maduració i coloració uniforme.
- Pol.linitzadors: Es recomanable el seu
ús.
En quant al maneig de la plantació, es fa
referencia a la conducció i equilibri de
I'arbre, mitjan,ant el control de les
mesures.
- Poda: uniforme i equilibrada, perme
tent la suficient penetració de la lIum i
una bona eficacia deis productes fitosa
nitaris.
- Fertilització: Analítica deis sois (amb
períodes mínims de 4 anys), amb segui
ment de I'estat nutritiu de la planta mit
jan,ant analisis foliars (anuals). Progra
ma d'adobat considerant els factors de
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DISSENY I FABRICACIÓ. SA

Visiti'ns a les noves
instal.lacions

L'última novetat en
, .

maqumes
recol.lectores de fruita

~\t:A

firgilés

a la lIuita química. Només en els casos

en que estigui justificada segons el

nivell de risc o lIindars de tolerancia i
s'apliearan els productes de defensa
sanitaria. Per I'utilitzatció d'aquests pro

duetes, s'aplicaran els més respeetuo

sos per a les persones, fauna auxiliar i el
medi ambient, d'acord amb la relaeió
que figura en I'annex del Reglament.
Abans de prendre la decisió de tractar,
s'haura de realitzar el seguiment de la

dinámica de les malalties i plagues.
S'haurá de disposar d'informaeió pró
pia, utilitzant els métodes de mostreig
per cada espécie indicades al quadern
d'explotació, per a cada una de les par
eel.les.
Métodes de mesura de plagues i maJal
t;es
A) Control visual: s'examinaran un nom

bre determinat d'órgans i s'anotaran els

resultats de les observacions. Per aquest
control s'han de considerar els següents

aspeetes:
- Tipus d'órgan a observar (fulles, fruits,
poms) i quin estadi de plaga s'hi busca.
- Número d'órgans a observar per arbre,

i quants arbres per pareel.la.

,
> •

• LES ESTRATÉGIES DE CONTROL
Pel que fa al control de plagues i malal
ties, els métodes de lIuita, cultural,
biológica ¡ biotecnologia, són prioritaris

els diferents coefieients per eáleul del
reg en sistemes de microirrigació.

- Reguladors de creixement: limitacions

deserites en el Reglarnent.

Tot a partir de: 2",700.,00
üFlC/NES el Sant Sebastl., 2 • 25242 Miralcamp. Te!. 973 60 17 93 • Fax 973 71 2441

FÁBRICA el de la font Km 0,8 • 25242 Miralcamp • Tel. 973 60 1282 E-mail: argiles@lctnet.es
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• Diferents nivells de treball
• Plataforrnes Hidrauliques

• Equip de recol.lecció ,

amb bra,os telescópics

• Remole Portapalots

reg, dades deis ana lisis, rendiments, etc.

En el pla d'adobat s'estableixen un má
xim d'aportacions expressats en UF
(Unitats Fertilitzants). Tarnbé hi ha limita
ció en I'aplicació de micronutrients i

quelats.
~ Reg: basat en criteris de maxima efi

ciencia, valorant els factors d'anivellació

del terreny pel eas de reg superficial, o



SUBMINISTRES PER A LA CONSTRUCCIÓ

gualitat i
bellesa

s'uneixen per
crear

ambients

- Ouan les condicions d'humitat i tem
peratura afavoreixen durant un Ilarg pe
riode el desenvolupament d'una malal
tia, el tecaie avisara sobre el rise d'a~
questa, per tal d'iniciar els tractaments
de prevenció. O'aquesta manera, l'agri
cultor narnés tractara en moments de
rise.
Cal considerar un altre punt molt impor
tant en el moment de l'aplicació deis
productes fitosanitaris, la utilització de
maquinaria de tractaments.
- Els equips hauran de ser revisats cada
dos anys, i s'hauran de regular els ele

ments de distribució tantes vegades
com calgui d'acord amb els requisits
establerts pel DARP.
El recull de totes aquestes normes, po
dem trobar-Io en el Reglament o Nor
ma Tecnica per a la Denominació Ge
nérica de la Producció Integrada pel
cultiu específic que es tracti; ara per ara,
ja s'ha redactat per pera, poma i toma
quet.

J. ENRIC REMACHA
IGNASI PEIRETÓ

Enginyers Agrícoles
ADV Coop. Agrícola Pract. de L/eída

Ctra. de la Val! d'Aran, Km. 3,800
Tel. 973 23 74 48*
Fax 973 24 11 69 25196 LLEIDA

fons un cartró engomat. El mascle sera
atret per aquest olor ¡quedara engan
xat sobre el fons. De I'observacio d'a
questes trampes eos permetra deduir:
- La presencia o no d'una plaga en la
parceUa.
- A partir del nombre d'adults capturats
per setmana, S'estimara el rise. Per aix6,
s'han fixat els nivells de toleráncia de
diverses plagues.
- El cide biologic de I'especie.
- Moment optim de traclamen!.
Cl Dades dimátigues: són facilitades
per les estacions agroclimatiques o per
les mateixes ADV. Amb les dades reco
ilidades espot predir I'evolució de les
plagues i malalties.

Les dades c1imatiques
són facilitades per

les estacions
agroclimatiques o per

les mateixes ADV. Amb
les dades recollides es
pot predir I'evolució de
les plagues i malalties

••

COMERCIAL URGELL, S. A.

- A quin Iloc de I'arbre es buscará I'or
gano
B) Control amb feromaoes: química
meot s'han reprodu'it les substancies
oloroses que segreguen les femelles
adultes per ser fecundades. Les cápsu
les que contenen aquestes substancies
rem dios una trampa que conté en el



Fira de Sanl L1oren~
Població: Sellver de Cerdanya
Dates: 10 d'agost
Oferta a exposar: Productes alimentaris artesans del Pirineu.
Entitat organitzadora: Ajuntament de Sellver de Cerdanya.
Pla~a Major, 12. 25720 Sellver de Cerdanya. Tel: 973 51 0016.
Fira de Sanl Sartomeu
Població: Artesa de Segre
Dates: 22-23 d'agost
Oferta a exposar: Productes del camp, maquinária agrícola i arte
sania comarcal.
Entitat organitzadora: Ajuntament d'Artesa de Segre. PI. de
l'Ajuntament. 25730 Artesa de Segre. Tel. 973 40 00 13.
Feria del Campo de Manzanares
Població: Manzanares. Ciudad Real.
Dates: del 15 al 20 de juliol.
Oferta a exposar: Maquinária agrícola, Automoció, Obres
Públiques, Construcció i Serveis.
Entitat organitzadora: FERCAM. lnformació al tel.: 926 61 30 OO.
Fira de Cerámica i Terrissa. Fira del Cánlir
Població: Argentona. Dates: 4-6 d'agost. Periodicitat: anual.
Oferta a exposar: Terrissa tradicional, cerámica artística, antiguí
tats, institucions.
Entitat organitzadora: Patronat Municipal del Museu del Cántir.
Fira de Sanl L1oren~. Fira de l'Avellana
Població: Riudoms. Dates: 7-9 d'agost. Periodicitat: anual.
Oferta aexposar: Maquinária agrícola, automoció. fruits secs i deri
vats, comer~ en general.
Entitat organitzadora: Patronat de la Fira de l'Avellana de Riusoms.
CI Major, 52. 43330 Riudoms. Tel. 977 85 03 50. Fax 977 851264.
Fira d'Artesania, Mel i Plantes Ornamentals
Població: Garriguella. Dates: 23 d'agost.
Periodicitat: anual. Oferta a exposar: Productes artesans.
Any celebració de la primera edició: 1987.
Entitat organltzadora: Ajuntament de Garriguella.
Sant Ferran, 1. 17780 Garriguella. Tel. 972 53 00 93.

AGENDA: Cursos i FiresBRlconsejo

Pintar con una esponja es una técnica fácil, con la que obtendre
mos un bonito acabado decorativo y un efecto multicolor con dos
o tres tonos o colores.
Sobre la pared lisa, limpia y seca, aplicaremos dos capas de pin
tura plástica de un tono más intenso que el utilizado de fondo.
Depositaremos muy poca cantidad de pintura en un recipiente
plano.
A continuación, cogeremos una esponja natural, previamente
humedecida y secada con un trapo, la impregnaremos en la pintu
ra y la presionaremos en un papel de periódico para descargarla.
Ya podemos empezar a dar toques en la pared, de forma que
obtengamos una distribución regular del dibujo que produce la
esponja. Una vez cubierta toda la pared con un trozo de la espon
ja, retocaremos las esquinas y rincones.
Unos consejos a tener en cuenta:
• No aplicar con la esponja muy cargada de pintura.
• Evitar que la esponja se deslice en la pared.
• No presionar en exceso.
• Unificar las marcas que deja la esponja para evitar ciaros o
zonas muy densas, sobre todo en caso de usar un solo color para
el efecto final.

EL BRICOLATGE FACIL

El esponjado

Ctra. Vall d'Aran , Km. 3,2
Tel. 973/23 39 69 Fax 973/238361



Breus

Isabión

• ABSORCIÓN TOTAL POR LOS ÁRBOLES.

• LA MAYOR CONCENTRACIÓN EN

NITRÓGENO PROTEICO ASIMILABLE.

• EL MAYOR CONTENIDO EN MATERIA

ORGÁNICA ASIMILABLE.

• ÓPTIMO EQUILIBRIO EN SU
COMPOSICIÓN EN PEPTIDOS.

• MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRASTRE

("EFECTO TRANSBORDADOR") DE

FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, ABONOS

Y QUELATOS.

• "ACTIVADOR" DEL METABOLISMO

DEL ÁRBOL.

• MÁXIMA PUREZA DE SU CONTENIDO.

Noticias de empresa

Novartis Agro S.A. presenta la última
generación en nutrientes biológicos:

Características:

Equip musical opcional
(em costá 300.000 i el deixo

per 200.000 ptes.)

Extres:
- lIantes d'atumini
- 3a lIum de Ire
- aleró esportiu
- spikes - spides - sport
- rodes 205/55
- kit mans lliures + antena + tel. nokia

Venc cotxe marca Opel Calibra 2.0i, roig
Matricula: L - 6356 - T, amb 105.000 Km.
Amb un equipament:
AA I E.E.I ABS IDA I C.C. lalarma.

• Es ven LADA NIVA 1.600. Matrícula LhO. En bon estat i
a preu interessan!. Tel. 973 21 0305. Preguntar per Rosa
Mari.
• Venc atomitzadora Ilemo 707 de 1.000 1. En bon estat i
barata. Tel. 973 23 76 36.
• Compro tractor seminou de 70-6OCV. Tel. 973 24 33 13.
• Es ven moto Yamaha. Any 1993. XTE 600 ce. L-W. Tel.
973792463. Nits.
• Venc segadora 1,80 m!. Marc Jones. Tel. 973 20 31 14.
(Migdia).
• S'ofereix tractorista com a jornaler per portar finca amb
molta experiencia. Tel. 973 24 51 85.
• Venc Vespa 150 ce. en bon estat i amb un recorregut de
24.000 km. Interessats truqueu al tel. 973 24 33 70.
• Venc remole de 4.500 kg amb laterals. Bon esta!. Tel.
9737362 10 (preguntar per Esteve).
• Es ven remole de 3.000 kg (roda baixa). Interessats tru
queu al tel. 973 24 5560.
• Es busca persona per encarregar-se d'eixams d'abe
lIes. Tracte a convenir. Tel. 973 26 05 34.
• S'ofereix tractorista i peó. Truqueu al tel. 973 20 4777 i
preguntar per Antoni.
• Venc bomba Comvet (petita). Tel. 973 20 04 20.
• Venc botes de vi per guarnir jardí. Tel. 973 24 99 31.
• Es ven maquina de segar herba de quatre discs semi
nova de marca Kun. Tel. 973 27 22 37.
• Es ven furgoneta Renault Express. Bon esta!. Informació
al tel. 760427.
• Es compra furgoneta Renault F6. Tel. 973 27 1904.
• Es ven rampill de girar I'alfals de quatre rampHls. Tel.
973260531. Pregunteu per Joan.

Contactar amb L1uís... Tel: 973 21 03 05



AGROPECUARIS FORTUNY SL, Passeig Estació, 7, Balaguer, Tf, 44 58 80
AGRO-URGELL SL. Rius i Taulet, 24, La Fuliola, Tf, 57 07 03
FITOSANITARIS ARO SL. Progrés, 7, Torres de Segre, Tf, 79 23 38
FRUTAS RIUS SA, Ctra Albesa, km, 5,5, Torreseroria, Tf, 75 06 09
SILOS DEL CINCA SA, Ctra, Sariñena s/n, Fraga, Tf, 974 - 47 04 00



A la natura, qualsevolfoc és molt perillós.

Ara és damaBO'BIBS Blla GIHlaalllBl
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mm
Generalitat de Catalunya

Per arnés informaciá: Teletext TV3, plana 626 Internet http://www.gencat.es/darp

Amb el suport de

Aquest estiu, una simple burilla pot tenir la potencia devastadora d'una bomba
incendiaria; només sera necessari que un inconscient la llenci per la finestra del cotxe, no
l'apagui trepi1jant-la o faci servir el bosc com un irnmens cendrer.

Aquest any, aquest estiu, el perill d'incendi és maxim.
Qualsevol flama o espuma, per insignificant que pugui semblar, pot tenir conse

qüencies desastroses; per aixo, si us plau, aquest estiu no encengueu foc, enlloco



LLEIDA
Pla~a Missians, T. 973 260 022
Dactara Castells, 1 T. 973 210 390
Magdalena, 10 T. 973 230 061
Passeig de Ronda, 89 T. 973 268 776
Sant Antoni, 47 T. 973 272 411
Carregidor Escofet, 35 T. 973 225 322

BALAGUER
Passeig de l'Estació, 11 T. 973 447 850
BORGES BLANQUES
Carme, 17 T. 973 143 237
MOLLERUSSA
Ciutat de L1eida, 2 T. 973 601 012
TÁRREGA
Carme, 24 T. 973 31 1 862
TRÉMP
Dactor Roure, 14 T. 973 651 119

DESCOMPTE
de fins

e14%
odel5%

LES VACANCES D'AQUEST
ESTIU, SORTIRAN
MILLOR DE PREU

ATOTA LA PAGESIA *
EN TOTS ELS NOSTRES

PROGRAMES TOT TOURS:
ESPANYA-EUROPA-MÓN

Mar-Muntanya-Ciutats-Creuers

* La promoció va dirigida als associats a qualsevol cooperativa
agraria i familiars en primer grau. Caldra acreditar la condició
d'associat.

viatges

e moil iltrida @ iltrida.com http.//www.i1trida.com



REPJOLCiRJ

•

Instalaciones de
Gas y Calefacción~iiiiiiilINSTALACIONES

""'-------"-1U.D.E.
Camino Mariola, 38 - 25192 LLEIDA TEL. 973 26 34 27


