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OPINIÓ

EDITORIAL //

Dios de la lluvia
odemos hacer lo contrario del refrán y encomendarnos a
Santa Bárbara cuando no llueva. Porque eso es lo que está
pasando que no llueve ni gota desde hace meses y ya estamos ante el invierno más seco de los últimos 40 años.

P

Por tanto, un panorama desolador tenemos ante nuestras ventanas en el mundo rural, hectáreas y hectáreas de cultivo de
secano reclamando agua a raudales para mitigar los efectos
de la sequía que podría ser muy perjudicial si no llueve en las
próximas semanas. Y las predicciones no están del lado del
campo. Así pues, estamos en la antesala de una situación límite
para los cultivos de secano, en primer término, que de seguir
con esta sequía lluviosa, pasaremos a sufrir la misma situación
en regadío, cuando hayamos agotado los excedentes de los
que ahora disfrutan los embalses por los dos años pasados
tan lluviosos que hemos tenido. Cereal, almendros en flor, olivos, viña....muchos cultivos de nuestra Comunitat ya están de
puntillas levantando la mano porque ya no pueden más. Se
ahogan. Como se ahogan también los productores de los campos y los ganaderos que ven que tienen que ingeniárselas pata
comprra hierba, para comprar pienso para sus animales y así,
suben y suben los costes de producción y baja y baja su rentabilidad.
Todo termina traduciéndose en subidas de precios, porque si
llega el momento en que no se producen cereales, carne, fruta
y hortalizas, se encarece irremediablemente el precio para el
consumidor, mientras los productores agrarios estamos bajo
costes en la mayoría de los casos, pero es que además parece
que somos los únicos que entienden que nos dedicamos a
algo tan sencillo e importante como producir los alimentos que
come toda la sociedad, pero ¿hay conciencia de ello?. Si la hubiera, se entiende, desde las administraciones se pondría todo
el empeño en ayudar al sector agrario como ayuda a otros sectores económicos.

* LA XIFRA
A pocs dies de què el Govern central presente els
Pressupostos Generals de
l’Estat, ja sabem, per boca
del Ministre d’Agricultura,
Arias Cañete, que Rajoy li
ha convidat a què retalle el
pressupost destinat a polítiques agràries un 25%.
Així doncs, novament llauradors i ramaders estan
condemnats a patir la seua
lluita personal amb crisi de
preus i sense rendes dignes.
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TRIBUNA // Ramón Mampel. Secretari General de LA UNIÓ

Passeu a puntdesabor.com
untdesabor.com és el nom del projecte ecològic que LA
UNIÓ ha volgut portar endavant per a donar resposta a les
expectatives de molta gent, tant del camp com de la ciutat, que
està fent gestos d’aproximació a allò més saludable, a allò
menys perjudicial per a la salut, a allò més pròxim on vivim,
dient NO al consum de productes que no són autòctons, per
exemple.

P

Cada vegada més, la societat va prenent consicència de què
s’ha de fer alguna cosa més per a salvaguardar allò nostre. Us
puc assegurar, en este sentit, que des que l’any 2006 iniciàrem
la campanya “El camp és vida: fes-lo teu”, la quantitat de personatges de la societat valenciana que han deixat el seu testimoni a les nostres pàgines coincidixen a reclamat una millor
atenció per allò nostre, per no consentir, de cap manera, que
els nostres productes agraris queden relegats per altres.
Sí, per a LA UNIÓ esta campanya va servir per a filar prim a
l’hora de posar en marxa una iniciativa com puntdesabor.com,
perquè, almenys, sabíem que una bona representació de la societat valenciana, apel·lava al bon gust, al bon fer, al bon sentit
i al bon producte de la terra. No ha estat malament per a començar.
Així, després de presentar-nos a una convocatòria de la Xarxa
Rural nacional, l’anterior Ministeri de Medi Ambient, ens va concedir una ajuda per a fer front a una inversió inicial. Així es com
comença el camí de puntdesabor.com, un camí que ha anat
gestant-se amb molta il·lusió, confiança i molt de treball.
Puntdesabor.com és ja la tenda on es poden trobar productes
frescos, locals, cultivats en els camps més pròximas a l’horta de
València; però, a més, és la tenda que oferix els productes més
nutritius, saborosos, segurs, saludables i que contribuïxen a
preservar la biodiversitat i el medi ambient. La tenda és un aparador i és en este aparador on els consumidors poden trobar el
que busquen. I, per suposat, sabran el preu que han rebut els
productors i, d’una altra banda, el productor coneixerà de forma
clara el preu de venda al producte.

En el centre del producte estan les més de 100 fanecaes de
cultiu de la Marjal dels Moros de Sagunt, on LA UNIÓ, cultiva
fonamentalment hortalisses. Es preveu, però, que la resta de
productes de proximitat es compren directament als productors al voltant de l’àrea metropolitana de València i s’estenga el
projecte en un futur a altres indrets de la nostra comunitat.
Tenim hortalisses i fruites de temporada i altres productes de la
nostra cultura culinària. Productes ecològics i de procedència
del camp i àmbit rural, tractats amb procediments naturals i tradicionals, com les conserves, olis, vins, entre d’altres.
Estic segur que trencarem el mite de què els productes ecològics són excessivament cars, perquè creem i confiem que es
puga fer; oferirem els instruments necessaris per a què la gent
puga consumir en ecològic i per això els productes cultivats a
la marja, sobretot, no tindran un preu superior al producte convencional.
Benvinguts. Passeu a puntdesabor.com!

puntdesabor.com ha obert les
portes a València
Passeu per la tenda al carrer Sant
Vicent, 16 i trobareu fruites i
verdures ecològiques i de proximitat
Molt prompte ens trobareu per
internet, on podreu realitzar les
vostres comandes
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PROJECTE // Pxxxxxxxxxxxxx

LA UNIÓ obre una tenda puntdesabor.com de fruites i
verdures ecològiques i de proximitat

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders acaba d’encetar un projecte per al cultiu, venda directa i distribució, sense intermediaris, fonamentalment d’hortalisses i fruites procedents de
l’agricultura ecològica i de proximitat / REDACCIÓ

Es tracta d’un projecte pilot i la tenda és la primera “pedra” d’un
gran projecte de cultiu, venda i distribució de fruites i verdures
ecològiques i de proximitat per als habitants de la ciutat de València i tota la seua àrea metropolitana. Però, l’objectiu, amb el
temps, és arribar el més lluny possible tenint en compte, això sí,
que bona part de la seua filosofia naix del producte pròxim i
fresc. Es tracta d’un projecte pilot de la Xarxa Rural Nacional
del Ministeri d’Agricultura, que comença amb la tenda al carrer
Sant Vicent de València i continua amb la web, que es preveu
estiga llesta on line per al mes de maig, on es podran fer les comandes dels productes i rebre-los a casa o directament als
punts de distribució que es contemplaran per a eixa finalitat.
LA UNIÓ cultiva des de fa més de 10 anys una extensió de més
de 100 fanecaes en la Marjal del Moro -entre Puçol i Sagunt-,
amb verdures ecològiques; d’ahí la frescor de la major part de
les hortalisses de temporada que es venen a la tenda, que es
nutrix en bona part dels productes que allà es cultiven i que, a
més, arriben directament des del productor fins al consumidor,
sense que intervinguen els intermediaris.
Val a dir, però, que la resta de prodctes prové d’un grup de productors ecològics vinculats totalment al projecte i el tipus de
producte que no es produïx a la nostra comunitat prové de comunitats autònomes que són capdavanteres en productes ecològics.
Què suposa, doncs que siguen ecològics? Segons Ramón
Mampel, secretari general de LA UNIÓ, “volem que els consumidors valencians disfruten de fruites i verdures fresques a
preus raonables, acabades de portar del camp i, a més, saludables perquè no tenen productes químics. No desitgem que
el preu final dels productes per al consumidor siga molt superior al preu que tenen els productes convencionals, però seran
uns preus raonables, dignes, sense pujades de to, perquè no
han intervingut els intermediaris; en tot moment sabrem el preu
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que, a més, guanyen els llauradors pels seus productes. Una
trasnparència total ”.
Per suposat que LA UNIÓ de Llauradors està convençuda, i així
ho demostra este projecte tan innovador, que comprar productes ecològics i de proximitat aporta una sèrie de beneficis
que estan constatats científicament. Això és, per exemple, que
tenen un sabor diferent perquè conserven millor les seues propietats naturals i tenen menor contingut d’aigua, són més saludables perquè no tenen residus químics de pesticides o
fertilitzants sintètics que fan malbé la salut, ni organismes modificats genèticament; són més nutritius perquè els productes
ecològics tenen una major proporció de minerals, vitamines i
antioxidants. Per exemple, el suc procedent de taronges ecològiques té un 20% més de vitamina C, i els pimentons ecològics tenen, com a mitjana, un 9% més d’esta vitamina i un 15%
més de substàncies polifenòliques.
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A banda de què són més nutritius, saborosos i segurs, segons
destaca Ramón Mampel, “preserven la biodiversitat i el medi
ambient; són productes frescos, locals, pròxims, de qualitat
perquè la salut, la sostenibilitat i la proximitat van de la mà. Amb
el projecte puntdesabor es pot comprovar l’autèntic sabor de
sempre”.
D’una altra banda, cal recordar que per a la tasca de disseny
de la tenda LA UNIÓ ha comptat amb la participació de dos
Premis Nacionals: Daniel Nebot, Premi Nacional de Disseny i el
dibuixant Paco Roca, Premi Nacional del Còmic i recent guanyador de dos premis Goya. El primer autor és l’autor del concepte i disseny de la tenda i el segon ha realitzat els dibuixos
d’una gran paret que es troba a l’entrada de la tenda.

ENERGÍAS RENOVABLES// Reglamentación

LA UNIÓ pide al Gobierno que se acepten el biogás agroindustrial y la biomasa como energías renovables eﬁcientes
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders reclama un régimen económico específico para proyectos innovadores de biogás
agroindustrial y de biomasa después de la supresión por parte
del Gobierno de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos agrícolas
y ganaderos. / REDACCIÓN

n este sentido LA UNIÓ considera que el artículo 3.3 del
Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero –donde se plasma
esta decisión- debe ser clarificado por el Gobierno y cabe esperar un desarrollo reglamentario para determinadas instalaciones de biogás y biomasa de forma que permitan la viabilidad
de unos proyectos que quedan ahora en el aire.

E

A juicio de LA UNIÓ ni el biogás agroindustrial ni la biomasa
deberían ser incluidas en la descripción de motivos del real decreto porque ni han superado con creces sus objetivos para
2010, ya que se ha cubierto menos del 40% del objetivo recogido en el PER 2011-2020 recientemente aprobado por el gobierno, ni han supuesto nunca un incremento del sobrecoste
para el sistema, puesto que la potencia instalada en absoluto

refleja la que potencialmente sería susceptible de ser instalada
en España.
Existen proyectos muy avanzados de energías renovables,
sobre todo los asociados al biogás agroindustrial y a la biomasa, que tienen una componente medioambiental muy importante y no es lógico que se paralicen de este modo. El
sector ganadero, agroalimentario y el mundo rural de la Comunitat Valenciana necesitan de estos proyectos que llevan
asociados la gestión de los residuos y subproductos que generan.
No se puede olvidar que se generan millones de toneladas de
residuos de la ganadería y la industria agroalimentaria que
deben ser gestionados y que además los ganaderos y los agricultores ven subir, día a día, el precio de los piensos y de los fertilizantes.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que
“desde nuestra organización hemos pedido ya al Gobierno que
aclare esta situación porque los proyectos eficientes de biogás
agroindustrial y biomasa en la Comunitat Valenciana no pueden dejarse morir, ya que se crearía un grave problema medioambiental con la gestión de los residuos”.
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AJUDES// Les gelades han causat danys importants

LA UNIÓ reclama les mateixes ajudes que es van
consensuar després de les gelades de l’any 2005
LA UNIÓ de Llauradors reclama a les Administracions Públiques (Govern central i generalitat) que establisquen les mateixes ajudes per a les gelades dels mesos de gener i principis
de febrer que han afectat a la Comunitat Valenciana que les
que establiren de forma consensuada i cofinançada per a
pal·liar els efectes de les gelades de l’any 2005./ REDACCIÓ
A UNIÓ creu que si per a les gelades de 2005 va ser possible un acord entre dues Administracions de diferent partit
polític, ara amb el mateix partit al capdavant dels dos governs
central i autonòmic ha de ser més fàcil reaccionar i posar en
marxa les mesures adequades per a compensar la pèrdua de
renda que van a patir els llauradors de la Comunitat Valenciana
davant l’adversitat climàtica.

L

En este sentit s’emmarquen les reunions que una representació de LA UNIÓ, encapçalada pel secretari general, Ramón
Mampel, ham mantingut amb diferents agents socials i polítics
d’una de les zones més afcetades per les gelades, com és la
Ribera. Així, ja s’han reunit amb l’alcalde d’Alberic, Antonio Carratalá; amb el regidor d’Agricultura, Benjamín Nogués, amb
responsables de la Cooperativa, amb el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Cristóbal García i amb l’alcadessa
d’Alzira i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, Elena Bastidas.
Per a LA UNIÓ s’hauria de concedir, com es va fer l’any 2005,
ajudes directes per pèrdua de producció per a parcel·les as-

segurades que hagueren finalitzat el període de garanties o no
haguera entrat en cobertura de danys, així com per la pèrdua
de plantacions per a arrencar i reposar. Per exemple, hi ha
zones on els danys als arbres són molt elevats i s’hauran d’arrencar. Amb tot, LA UNIÓ ha demanat que s’agilitzen les peritacions de les parcel·les afectades que tingueren contractat
una assegurança agrària perquès s’incrementen els robatoris
després de l’episodi de gelades i a l’hora de peritar, en molts
casos, ja no existixen mostres per a comprovar la incidència
del sinistre.

PROPOSTES DE LA UNIÓ
1 Que el Govern de l’Estat espanyol establisca un sistema d’ajudes similar al Real Decret Llei 1/2005, de 4 de febrer, pel qual
s’adopten mesures urgents per als danys ocasionats en el sector agrari per les gelades esdevingudes en el mes de gener de
2005 i normativa derivada.
2 Que el Consell de la Generalitat Valenciana establisca un sistema d’ajudes similar al Decret 22/2005, de 4 de febrer, pel qual
s’establixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per les gelades dels últims dies del mes de gener de 2005 i normativa derivada.
Amb este dues propostes es podrien cobrir pèrdues directes en
produciió, ajudes a la replantació de material vegetal i que afectarà a la producció de la pròxima campanya, extorn de la prima
pagada en les pòlisses que en el moment de les gelades no havien entrat en vigor.

3 Que el Consell de la Generalitat Valenciana liquide urgentment
els deutes pendents corresponents a les ajudes concedides als
llauradors durant els anys 2010 i 2011.
4 Que el Govern de l’Estat espanyol aplique una reducció dels
mòduls ﬁscals de l’IRPF dels llauradors i ramaders afectats oer
les condicions climàtiques derivades d’este episodi i per extensió, els esdevinguts durant el 2011.
5 Que el Govern de l’Estat espanyol inicie els tràmits de l’exempció
de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Rústic per a tots aquells termes municipals de la Comunitat Valenciana on s’hagen registrat
gelades d’importància en els anys 2011 i 2012, compensant ràpidament, i mitjançant dotació pressupostària suﬁcient, aquesta pèrdua de ﬁnançament que patiran les corporacions locals.
6 Que el Govern de l’Estat espanyol al fet que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a la condonació del pagament de deu
quotes de la Seguretat Social dels treballadors autònoms del
sector agrari afectats.
7 Que el Govern de l’Estat espanyol al fet que sol·licite a l’Institut de Crèdit Oﬁcial (ICO), la posada en marxa de crèdits boniﬁcats al 100% per a tots els llauradors i ramaders que s’hagen
vist afectats per esta conjuntura adversa.
8 Que el Govern de l’Estat espanyol al fet que pose en marxa els
mecanismes de control i inspecció suﬁcients per a evitar l’eixida
als mercats de producció agrícola afectada i danyada per l’episodi de gelades.
9 Que el Consell de la Generalitat Valenciana al fet que pose en
marxa els mecanismes de control i inspecció suﬁcients per a evitar l’eixida als mercats de producció agrícola afectada i danyada
per l’episodi de gelades.
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ACTUALITAT
ENTREVISTA // JOAN ANTONI MELÉ. Sotsdirector General de Triodos Bank

“Triodos Bank vol ajudar a millorar el món des del sistema
ﬁnancer, fent un ús conscient i responsable dels diners”
ment es corresponen amb els nostres criteris de finançament. En
segon lloc, ens fixem en si la seva empresa aporta valor afegit a
la societat, alguna millora en els sectors que hem comentat, ja
que a part de beneficis econòmics ha de tenir un enriquiment social. En tercer lloc, analitzem si realment és viable econòmicament, per a poder procedir amb un finançament. Per últim, si tot
ha estat positiu fem públic el projecte, mitjançant tres vies: al web
de Triodos Bank, al butlletí que enviem per correu electrònic i a la
revista Triodos, per a què tothom pugui conèixer què fem i que realment puguin participar d'aquest ús conscient dels diners.

riodos Bank és un exemple de banca ètica i sostenible.
T
En quins principis es basa la seua raó de ser?
Triodos Bank és un banc que neix amb una missió molt concreta:
ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones i el medi ambient; així com també donar l'oportunitat a la gent de fer un ús
més conscient i més responsable dels seus diners. Aquests són
els principis, i per a realizar-los cal una política d'inversió conscient, responsable i també una transparència radical per a què
tothom sàpiga que és el que fem amb els seus diners.
Una banca d’estes característiques compta, doncs, amb
l’economia real d’una societat per a oferir els seus productes i serveis?
Evidentment. Nosaltres volem ajudar a millorar el món des del
sistema financer; som un banc, no una obra social ni una fundació; per tant, hem d'oferir els serveis que dóna la banca. I amb
aquesta voluntat i amb aquesta missió de treballar com un òrgan
de transformació social, aconseguim canviar les coses.
La banca ètica aposta per un creixement al costat de la societat.Com es pot aconseguir esta implementació?
Nosaltres coneixem i ens entusiasmem pels projectes dels sectors en els quals hi som, que són el sector cultural, el sector mediambiental i el sector social, que agrupen moltíssimes
possibilitats. Per exemple dins de cultura trobem escoles, universitats, investigació, art, teatre, creixement personal, entre d'altres. El sector mediambiental agrupa des d'agricultura ecològica
o biodinàmica a les energies renovables i la construccio bioclimàtica. I dins el sector social, que potser és el més necessitat en
aquests temps de crisi, comptem amb centres especials de treball, empreses d'inserció laboral, atenció a la infància, atenció a
la tercera edat, cooperació al desenvolupament. És coneixent a
fons aquests sectors i coneixent bé la banca, que podem donar
sortides i solucions a les necessitats d'aquestes característiques.
Què fa la banca ètica amb els beneficis que obté?
Darrera de la banca ètica hi ha milers de persones individuals
que s'hi han sumat com a accionistes, per la qual cosa no només
hi estalvien sinó que també hi inverteixen el seu capital. A finals
d'any, dels beneficis que resulten, una part es destina a reserves
i l'altre es distribueix entre els accionistes. És lògic que si s'està
ajudant i apostant amb els propis diners per a què Triodos Bank
creixi, se n'obtingui una remuneració. El punt clau pel que fa als
beneficis és el com s'aconsegueixen, en el nostre cas, s'assoleixen finançant projectes dels sectors esmentats. Justament això,
i que aquest projecte continuï creixent, és el que cerquen els nostres accionistes.
Pose un exemple de com s’invertix en l’economia real i/o
desenvolupament sostenible?
El primer pas, quan ve una empresa o institució a sol·licitar finançament, és conèixer la persona o grup de persones que duran
endavant el projecte i quines són les seves intencions, els seus
ideals, les seves motivacions, els seus valors, per veure si real10 · nº 203 · març 2012

Per a què ho puguen entendre millor els clients/associats
a LA UNIÓ de Llauradors, què se’n faria dels diners per a
posar en valor projectes del sector agrari?
Pensem que és important que la gent que està treballant en l'agricultura se n'adoni de la importància que té desenvolupar una
agricultura ecològica o millor encara, una agricultura biodinàmica
per a transformar i guarir la Terra. Agricultura no només és produïr per fer negoci sinó que també és tenir cura de la terra, per
la qual cosa nosaltres només intervenim i financem aquells projectes que tenen aquesta consciència i aquesta responsabilitat.
Nombrosos científics ja han manifestat que l'agricultura que està
utilitzant pesticides, fertilitzants o transgènics ha contribuït en
gran mesura al canvi climàtic. Aquesta no és la que nosaltres
volem potenciar sinó l'altra. Els agricultors que han escollit desenvolupar agricultura ecològica també poden escollir tenir els
seus diners i la seva activitat bancària amb una entitat, Triodos
Bank, els valor i ideals de la qual van pel mateix camí que els
seus propis, i d'aquesta manera ser coherents en la voluntat de
canviar el món. En el cas dels projectes de LA UNIÓ de Llauradors i dels que pertanyen al sector ecològic trobarien en nosaltres un soci financer que els entendria i els acompanyaria durant
tot el seu projecte empresarial .
Amb quins productes o serveis compta Triodos Bank que
poden ser atractius per als llauradors i ramaders?
Com a banc oferim els productes i serveis financers d'un banc,
des de comptes corrents amb els que operar diàriament, a bestretes de subvencions, pòlisses de crèdit per a necessitats de
circulants, o préstecs hipotecaris per compra de terrenys o de
cases. Donem els serveis que els clients necessiten amb aquest
valor afegit qualitatiu, que fa que una persona responsable sàpiga que els seus diners s'utilitzen de forma responsable.
Triodos i la banca ètica aposten pels projectes d’agricultura ecològica, per què ho fa?
Ho fem perquè pensem que realment només des d'una agricultura
ecològica, i si pot ser biodinàmica, estem ajundant a guarir una
Terra que està malalta, a causa en gran mesura pels monocultius,
pels transgènics, per l'explotació intensiva que inflingim a la Terra,
com si fos una màquina que no es resentís de patir dues o tres collites seguides forçosament, sense adonar-nos que és un ésser
viu, del qual en formem part, i que està greument malalt per l' ús
que n'hem fet sense consciència. A Triodos Bank promovem que
el que es faci en l'agricultura sigui amb consciència, que sigui viable pel futur, pels nostres fills i pels nostres nets. No només a curt
termini, i no només pel benefici econòmic d'uns quants.
9. Què li sembla el projecte puntdesabor.com de LA UNIÓ
de Llauradors?
Em sembla bé, fins i tot he tingut l'oportunitat de visitar la botiga al
centre de València, i crec que està molt bé facilitar cada vegada
més als consumidors l'adquisició de productes ecològics. Sempre
que es paga un preu inferior al preu veritable que tenen les coses
es generen conseqüències negatives, pel planeta i per la societat.
Projectes com Punt de Sabor ajuden a difondre consciència i responsabilitat i a fer més fácil aquest compromís amb el món.

camp valencià

ACTUALITAT
DIA DE LA DONA TREBALLADORA // Amb presència de LA UNIÓ

“Pel reconeixement del treball de la dona al món rural”

Un grup representatiu de l’Àrea de la Dona de LA UNIÓ va estar present a la manifestació celebrada a València amb motiu de la commemoració del Dia de la Dona Treballadora. Amb una pancarta ambel lema “pel reconeixement del treball de la dona al món rural”,
les dones de LA UNIÓ, van recórrer els carrers de valència el passat 8 de març. / REDACCIÓ
egons la responsable de l’Àrea de la Dona de LA UNIÓ,
Anna Cuquerella, “ja s’està avançant cap al reconeixement
del treball de la dona amb la Llei de Cotitularitat Compartida. És
un primer pas, però encara queda molt de camí per fer”. El dia
va començar amb la visita al Palau del Marqués de Dos Aigües,

S

després van assitir a la representació del Tribunal de les Aigües
a la Plaça de la Mare de Déu. La següent visita va ser la pujada
al Micalet per a acabar visitant la tenda puntdesabor.com de
LA UNIÓ on tastaren suc de taronja i orxata i quan va ser l’hora
gaudiren d’una mascletà fallera.

LA UNIÓ es manifesta baix el lema “El camp i el món rural
no poden suportar més retallades”
LA UNIÓ de Llauradors va participar a finals de febrer en una
manifestació a València en contra de les retallades socials del
Govern.amb la pancarta baix el lema “El camp i el món rural
no poden suportar més retallades”. / REDACCIÓ

L

Per a LA UNIÓ la Conselleria d’Agricultura presenta pressupostos inferiors un any darrere d’un altre. Per exemple, l’any
2011, el pressupost representava el 4,77% del global de la Generalitat. A partir d’eixe any, ha anat disminuint fins a arribar al
2,27% en els pressupostos de 2012, evidenciant una reducció
de la importància agrària per al Consell del 55,41% en els últims 12 anys.

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, afirma en este
sentit que “es parla d’un pla de pagament de la generalitat a
determinats sectors, als proveïdors, pero desconeixem quan
ens correspondrà rebre a nosaltres les qauntitats pendents que
se’ns deu legítimament. Seguim sent, com sempre, els últims
de la filera quan som un sector estratègic per a la societat”.

D’una latra banda, les retallades generalitzades en matèria
educativa i saniyària afecten, més si pot ser, al món rural i als
pobles. El tancament de col·legis en nuclis rurals, la falta de
calefacció en altres o els grans desplaçaments que han de
fer alguns alumnes per a assistir a classe són un clar inconvenient per als habitants del territori rural. L’educació i la sanitat en els pobles del món rural, han de tindre més
inversions.

A UNIÓ indica que el deute de la Generalitat amb els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana passa ja de la
quantitat de 22 milions d’eures en concepte d’ajudes pendents
amb el sector des de l’any 2010 fins a la data.
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ACTUALITAT
xxx// xxx

LA UNIÓ proposa mesures
davant l’acord associatiu
entre el Marroc i la Unió
Europea
Davant la recent aprovació de l’acord de lliure associació
entre la Unió Europea i el Marroc, des de LA UNIÓ s’ha traslladat a les diferents administracions amb competències en
matèria agrària, tota una sèrie de mesures que poden, almenys, contribuir a pal·lair i compensar les greus conseqüències d’este nou acord. / REDACCIÓ
n este sentit, LA UNIÓ, ha reclamat al Govern de l’Estat espanyol el següent:

E

1. Càlcul de la repercussió econòmica i social de l’Acord sobre
els llauradors valencians.
2. Exigir a la Comissió Europea que establisca compensacions
per les pèrdues que tindran els llauradors valencians per la
competència directa i amb dumping econòmic i social que suposa l’entrada de produccions del Marroc.
3. Pel continuat incompliment del Marroc dels contingents d’entrada a la UE de l’anterior Acord, cal establir un major control i
pressió inspector en els punts PIF (punts d’inspecció fitosanitària) situats en territori espanyol.
4. En la mateixa línia, incrementar les inspeccions sanitàries per
evitar l’entrada amb productes que, segons la normativa comunitària, no complisquen les exigències fitosanitàries, etiquetatge, residus, etcètera.
I, d’una altra, han reclamat a la Generalitat Valenciana:
1. Instar al Govern a què es compense als llauradors valencians
per les greus conseqüències que van a sofrir per l’entrada en
vigor de l’Acord.
2. Que el Consell establisca mecanismes inspectors per garantir que els productes que passen pel nostre territori reunisquen les condicions i exigències comunitàries als productes
valencians, per tant:
a. Inspecció i control dels magatzems que importen productes del Marroc,
b. Establir punts d’inspecció i control en carreteres per evitar que passen per les nostres vies terrestres qualsevol
camió amb productes procedents del Marroc.

camp valencià

SECTORS

VINO // Reglamento europeo

LA UNIÓ presenta alegaciones a la propuesta del nuevo
reglamento europeo de ayudas al sector del vino
LA UNIÓ de Llauradors ha presentado alegaciones ante la Conselleria de Agricultura sobre propuesta del nuevo Reglamento
del Parlamento y del Consejo Europeo que contempla el régimen de pago único y apoyo a los viticultores y que entrará en
vigor en el año 2014. / T. SEVILLA

as directrices comunitarias apuestan por una Organización
Común de Mercado (OCM) para todos los sectores, contrariamente a la opinión de LA UNIÓ que apuesta por una específica para el sector del vino. En este sentido no cree que sea
necesario un régimen de pago único en el sector y sí programas de apoyo.

L

Para LA UNIÓ son muy importantes los programas de restructuración y reconversión para aumentar la competitividad de los
productores en la Comunitat Valenciana, favorecer la modernización de las explotaciones y adecuar las variedades a las nuevas tendencias del mercado. Todo ello con el objetivo de
mejorar la mermada renta de los viticultores.

esos fondos se destinen a la destilación en crisis y la vendimia
en verde, ya que contribuyen a regular la producción y le mercado. En caso de crisis de precios el hecho de poder eliminar
en origen los excedentes y evitar así costes de elaboración o
destilación es un buen acicate para aumentar la renta de los
productores.

En relación al programa de inversiones, LA UNIÓ cree que hay
qué definir cuales son y cómo se van a establecer; así como
que se puedan financiar tanto materiales como inmateriales
para desarrollar la red comercial de cooperativas, pequeñas
pymes y bodegas. LA UNIÓ considera vital la promoción pero
no sólo para terceros países, pues la Unión Europea pues allí
es donde está el mayor mercado.

Por lo que se refiere al presupuesto destinado al desarrollo rural
en el sector vitivinícola debería ir destinado a las ayudas de primera instalación y mejora de las estructuras de las explotaciones o planes de mejora.

LA UNIÓ también justifica que se mantengan las ayudas a la
destilación de subproductos pero no está a favor de la destilación de uso en boca que beneficia a unos pocos, a los alcoholeros que se llevan vino bueno a los mercados y cobran la
ayuda. En la partida de otros programas LA UNIÓ opta porque

Para LA UNIÓ resulta muy importante apoyar a los jóvenes que
se incorporan para dar continuidad a la actividad, ya que no se
debe olvidar que el cultivo se da en zonas rurales –muchas de
ellas desfavorecidas-, con escasas alternativas. Hay que lograr
medidas que contribuyan al mantenimiento de una actividad
económica y un tejido social que resulta vital para evitar la despoblación, garantizando además el mantenimiento del medio
ambiente y del paisaje.

MAGRANA // Jornada

Jornada sobre el cultiu de
la magrana a Alberic

E

l passat dia 22 de febrer va tindre lloc a Alberic una jornada
sobre la magrana, organitzada per LA UNIÓ de la Ribera i
la Regidoria d’Agricultura d’Alberic. Entre els assistents, es trobaven Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ; Josep
carles Martínez, secretari comarcal de la Ribera i Llorenç Capsí,
membre de la Comissió Executiva de LA UNIÓ / REDACCIÓ

La xerrada, dirigida a llauradors i professionals de la comarca
de la Ribera interessats en este tema, va estar conduïda per
Santiago Pascual, secretari local de LA UNIÓ a Elx i especialista
en este cultiu. LA UNIÓ de la Ribera ha impulsat la jornada arran
de la gran demanda d’informació sobre el cultiu de la magrana,
a causa de la greu crisi citrícola, les gelades i l’expansió del
caqui i el seu èxit que actua com a pol d’atracció per a altres
cultius com a alternativa.
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L’arròs ecològic,
en profunditat

¿Qué hay del Virus
de Schmallenberg?

l passat 14 de febrer es va realitzar una Jornada sobre el
cultiu de l’arròs ecològic de l’IVIA i LA UNIÓ, al Consell
Agrari de Sueca. Es va iniciar amb la presentació de la jornada
per part de Josep Roselló, membre del Centre Experimental de
Carcaixent. Després es van desenvolupar dues ponències; la
primera, de Mario Giménez, com a representant de la SEU Birdlife, que va parlar sobre l’interès agroambiental de l'arròs ecològic, i la segona, sobre les varietats d'arròs en el cultiu ecològic
en la Comunitat Valenciana, que va estar dirigida per Alvaro
García, del departament de l'arròs de l'IVIA.
Es va reprendre la jornada amb noves ponències. La primera va
córrer a càrrec de Juan Carlos Cirera, de Riet Vell, que va exposar l'experiència pràctica del cultiu agroambiental al Delta de
l’Ebre i, finalment, Marta Ribó ens va exposar amb tot tipus de
detalls i xifres la seua experiència de fertilització duta a terme en
camps de l'Albufera.

esde agosto de 2011 el Virus de Schmallenberg se ha detectado en Holanda, Bélgica, Reino Unido, Francia, Italia y
Luxemburgo. Afecta esclusivamente a rumiantes (ovino, caprino y vacuno) y hay que resaltar que no afecta a humanos ni
por transmisión directa, ni a través del consumo de la carne.
Lo más característico de la enfermedad son las anomalías en
el periodo perinatal, observándose partos distócicos, abortos,
nacidos muertos y malformaciones en los neonatos. Estos últimos síntomas han resultado ser más evidentes en ovinos que
en bovinos.

E

D

El periodo de viremia, es decir, la presencia del virus en sangre,
detectado es relativamente corto, pudiendo oscilar entre 1-6
días. Se transmite por mosquitos por lo que la enfermedad probablemente tenga un componente estacional, coincidiendo las
épocas de mayor riesgo con aquellas épocas más favorables
para la abundancia del vector, esto es, durante las estaciones
de primavera y otoño. Igualmente los momentos del día de
mayor riesgo serán aquéllos en los que los vectores están más
activos, que suelen coincidir con el atardecer y el amanecer.
Hasta la fecha no se dispone de una vacuna capaz de proteger a la población susceptible de la infección por virus de
Schmallenberg. En España se ha puesto en marcha un programa de vigilancia pasiva, básicamente consiste en la notificación por parte de ganaderos y veterinarios a las autoridades
sanitarias de la presencia de cuadros clínicos compatibles con
la enfermedad en sus explotaciones y la toma de muestras para
su posterior investigación en laboratorio.

La falta de lluvias puede provocar problemas para la
cosecha de cereales y leguminosas de la Comunitat
La ausencia de lluvias provoca una paralización del
crecimiento de las plantas de cereales y leguminosas en las zonas productoras de la Comunitat Valenciana, lo que motivará un posible descenso de
cosecha y la preocupación de los agricultores. / REDACCIÓN

l desfase en el desarrollo de los cereales ante esta circunstancia es bastante grande y en algunas zonas
puede situarse el retraso vegetativo entre un mes o dos
sobre lo que debería ser normal.

E

Las recientes heladas tampoco han ayudado a las plantas
de cultivos herbáceos porque a pesar de que las temperaturas hayan sido muy bajas, apenas ha habido nevadas
que servirían para sustituir el agua que no llega a los campos.
Otro problema añadido para estos cultivos es el de la fauna
salvaje que les afecta enormemente durante las últimas
campañas y es un problema que va en aumento ante la
pasividad de las Administraciones Públicas. En algunas
zonas los brotes jóvenes se convierten en un alimento perfecto para por ejemplo los conejos que son una auténtica
plaga en la mayor parte de zonas y la sequía acuciante
lleva al conejo a buscar otras fuentes de alimentación. En
otros lugares son los jabalíes y las cabras quienes se
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comen los brotes o incluso arrasan las plantas cuando ya
han crecido.
La superficie afectada se sitúa alrededor de las 20.200
hectáreas (10.400 en Valencia, 5.400 en Castellón y 4.400
en Alicante. El valor de la producción y comercialización
de cereales que está en peligro ante la falta de lluvias se
sitúa en una cifra cercana a los 48 millones de euros, que
es el volumen de la producción final del cereal de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, el sector ganadero no se escapa de los
efectos de la sequía pues desaparecen los pastos naturales y aumenta el precio en alimentación animal.

camp valencià
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El comerç citrícola obstruïx qualsevol proposta de millora
del sector
partir de les mobilitzacions del sector productor citrícola del
passat mes de gener, s’obre un pla de treball per a iniciar
negociacions, tal i com es va anunciar en l’anterior edició de
Camp Valencià. Unes avancen i altres tenen els entrebancs als
que ens tenen acostumats els comerços citrícoles. / J. MESADO

A

sense tindre en compte l’opinió d’esta part comercial i que, donada la seua postura intransigent, recomana que estes entitats
es relacionen amb la Conselleria responsable de Comerç i no
amb la d’Agricultura, ja que són entitats que igual poden vendre cítrics com pisos, com ha estat en moltes ocasions. És la
única forma que deixen avançar al conjunt del sector i no a la
seua economia personal.

Mentre el grup de treball de la PAC ha aconseguit redactar, amb
acord total del sector o parcial, un total de 150 esmenes a les
propostes legislatives de la PAC per a traslladar-les al Ministeri
d’Agricultura, el grup de treball de la Producció i Comercialització malgrat les nombroses reunions, no ha aconseguit cap
postura consensuada.
I el problema on radica? On sempre, al llarg de la història de la
citricultura. El comerç es nega, sense presentar cap tipus de
proposta seriosa, a acceptar cap mesura que proposen la resta
d’organitzacions. A tot es neguen i res aporten. No volen cap
regulació del sector ni cap iniciativa que supose una millora de
la rendibilitat del conjunt del sector.
Davant esta actitud negativa, LA UNIÓ ha instat a la Conselleria d’Agricultura que redacte una posició comuna del sector

El sector de frutos
secos busca solución a
los restos de almendra
l sector de frutos secos de LA UNIÓ ha visitado
recientemente la planta de fabricación de briquetas de cáscara de almendra de Crevillente, COVAERSA, porque se plantea cómo acceder a las
ayudas contempladas en el Real Decreto 202/ 2012,
de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de este año
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería por la recogida y retirada de restos de poda por su
utilización como biomasa.

E

Largas jornadas apícolas
El sector apícola profesional es un sector ganadero que realiza
largas jornadas con el vehículo para ubicar las colmenas en los
lugares más interesantes con floración apícola. Una vez ubicadas las colmenas el apicultor regresará pasados unos días
para la recolección de miel y reubicar, si es necesario, las colmenas en otro paraje. / REDACCIÓN
a normativa de transportes regula el tiempo de conducción
y descanso y su registro en el tacógrafo y considera al apicultor como un transportista profesional sin tener en cuenta las
peculiaridades de este sector que se desplaza por pistas forestales y caminos rurales a baja velocidad y que realiza breves
desplazamientos con el camión para ubicar las colmenas y sin
embargo, estos desplazamientos se consideran tiempo de conducción.

L

Los representantes de LA UNIÓ han visitado, en este
sentido, Covaersa, que se dedica a convertir la cáscara de almendra en briquetas compactas. Sin embargo, LA UNIÓ continuará buscando un aliado que
le permita encargarse de los restos de la poda de almendros y que emita un certificado a la organización
conforme ha reciobido esos restos para onvertirlos en
biomasa.

Por eso, LA UNIÓ informa que, tras realizar una consulta al Ministerio de Fomento sobre la problemática de los tiempos de
conducción y descanso en el transporte de las abejas, para
este tipo de transporte, cuando se produce un exceso de conducción diaria y parte del recorrido se haya efectuado a bajas
velocidades y por pistas forestales, NO se sancionará el exceso
de conducción si este es proporcional al tiempo recorrido por
el vehículo por dichas pistas. Este acuerdo ha sido aprobado
por la administración general del estado como por todas las
Comunidades Autónomas.
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FAUNA SALVAJE // Medidas contra las plagas

LA UNIÓ pide medidas contra la plaga de conejos y
demás especies de fauna salvaje

L’acte de LA UNIÓ davant la Conselleria de Medi Ambient, en
protesta per la plaga de conills.

Alrededor de 150 agricultores de LA UNIÓ de Llauradors,
procedentes de diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana, se concentraron a mediados de marzo ante la
Conselleria de Medio Ambiente en Valencia para reclamar
medidas ante la plaga de conejos y otras especies de fauna
salvaje que provocan desde hace años pérdidas importantes en la agricultura. Los agricultores han esparcido ante las
puertas de Conselleria de Medio Ambiente ejemplares de
conejos que habían cazado durante los últimos días en sus
campos. / REDACCIÓN

• LA UNIÓ SE PRESENTA EN LA COMARCA
DEL COMTAT AMB UNA JORNADA SOBRE
LES AMENACES DEL MÓN RURAL
• CONTRATE EL SEGURO PARA
COBERTURAS CRECIENTES PARA
EXPLOTACIONES CE UVA DE MESA

Sumari
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LA UNIÓ de la Vall d’Albaida es manifetsa en protesta per la
plaga de conills.
A UNIÓ demanda una comisión de seguimiento de la
plaga formada por las Consellerias de Medio Ambiente y
Agricultura, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Delegación del Gobierno, Federación de Caza y las
dos organizaciones agrarias mayoritarias; cuyo objetivo debería ser el de establecer medidas efectivas para controlar
la población de fauna salvaje tanto de conejos como de jabalís, cabras, ciervos, etc.

L

Entre las medidas que pide LA UNIÓ se encuentra el cumplimiento de la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana y
que aquellos que provocan los daños paguen las pérdidas;
así como el cumplimiento de la Orden de 11 de junio de
2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la cual se aprueban directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del
conejo de montaña. En este sentido hay que cumplir las
bases para el control de las poblaciones de conejos fruto
del convenio entre las consellerias de Medio ambiente y la
de Agricultura en 2008. También solicita LA UNIÓ que se
obligue a los cotos a controlar la población de conejos y se
permita la caza gratuita durante todo el año.
LA UNIÓ insiste en la coordinación de todas las Administraciones y que el Gobierno del Estado controle las plaga y
las madrigueras que existen junto a las infraestructuras (vías
férreas, autovías o autopistas, barrancos, etc,.). También solicita al SEPRONA que controle el transporte de conejos
vivos, incluso entre comunidades autónomas, para evitar el
mercadeo y por tanto la sobrepoblación.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que
“los agricultores estamos hartos de los daños que nos ocasionan las diversas especies de fauna salvaje en nuestras
explotaciones y por ello pedimos que la Generalitat coordine y establezca medidas al respecto porque las que se
han puesto en marcha no han sido efectivas hasta la fecha”.
Mampel indica que “ya se ha producido una reunión con representantes de las Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente para analizar la sobrepoblación de conejos y
confiamos en que el compromiso que nos trasladaron para
impulsar nuestras propuestas se traduzca en hechos y realidades muy pronto”..

ACTES // LA UNIÓ a la comarca del Comtat

LA UNIÓ del Comtat convoca una jornada sobre
les amenaces del món rural
L UNIÓ de Llauradors va portar a terme a mitjans de febrer
a Muro d’Alcoi una conferència baix el lema “L’entorn rural
amenaçat”, a la que van assistir al voltant de 80 persones
entre productors i veïns de la comarca del Comtat. / REDACCIÓ

A UNIÓ va abordar temes que preocupen principalment als
productors alacantins com són les dures cisrcumstàncies a
les que s’enfronta el sector hui en dia. Els ponents centraren la
seua intervenció en la “necessitat de buscar la singularitat del
producte i eixir del procediment tradicional dels mercats, que es
torben saturats”.

L

I és que la crisi ha colpejat amb força este sector i per això “és
necessari diversificar, buscar el producte diferenciat i únic”, segons recomana Gonzalo Cots, secretari comarcal de l’organització professional agrària al Comtat. En este sentit. un dels
temes que més va preocupar als assistents va ser el coneixement d’eixides per a superar la crisi, pel que molts d’ells sol·licitaren a LA UNIÓ formació específica per a dedicar-se en
exclussiva a este àmbit”, explica Cots. El problema, segons assegura, “és la falta d’alicient, donat que amb les polítiques agrícoles actuals, l’esforç que suposa el dur treball agrícola o
ramader, no es veu recompensat en termes econòmics”.
Els professionals experts encarregats de la conferència van ser
Joan Ramon Peris, director de la Fundació IVIFA i ex-secretari
general de LA UNIÓ, que va parlar sobre els origens de l’organització, així com experts de la talla del Catedràtic de Geografia
Humana de la Universitat d’Alacant, José Antonio Segrelles, o
Juan Cascant, director del Celler La Muntanya. LA UNIÓ va estar
representada pel secretari general, Ramón Mampel y Gonzalo
Cots, nou secretari comarcal de LA UNIÓ en El Comtat. L’acte

el va presentar Rafael Climent, alcalde de la localitat, que va oferir el seu suport a LA UNIÓ i a todos els professionals del medi
rural en estos temps difícils.
Un altre assumpte va ser el relacionat amb la restauració de terres abandonades. Gonzalo Cots va posar èmfasi en què “el fet
de posar en cultiu les terres en desús de familiars és interessant, però el problema continua sent que actualment esta pràctica no ajuda a obtindre rendibilitat”. Per això “és difícil que noves
generacions es facen càrrec d’este tipus de treball”. LA UNIÓ
vol, en el seu afany d’ajudar als productors a trobar solucions eficaces davant les possibles amenaces o imprevistos, pretèn instaurar uns foros comarcals per a què els veïns i professionals,
junt amb els responsables de LA UNIÓ de cada comarca, mantinguen un contacte periòdic i servisca d’enllaç per a transmetre inquietuds, queixes o suggerències.

LA UNIÓ tracta els aspectes productius que inﬂuïxen
en la qualitat de la carn del corder i del cabrit

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders i Cordelia, marca de
qualitat dels corders de Castelló, van organitzar el dia 22
de febrer a la Vall d’Alba (Plana Alta) una xerrada col·loqui
sobre el sector oví, baix el títol “Aspectes productius que influïxen en la qualitat de la carn del corder i del cabrit”. / T. SEVILLA

La xerrada la va impartir Carlos Sañudo, professor de Produciió Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat
de Saragossa i reconegut especialista en temes relacionats
amb la qualitat de la carn en remugants.
LA UNIÓ considera que un dels problemes més importants
que tenen els productors d’oví en estos moments és el del
preu que reben per la venda dels animals per a mantindre
els seus ingresos. A l’hora de vendre els animals destaquen
dos aspectes, el primer és tindre una bona qualitat i el segon,
un bon canal comercial que evite la mesura del possible el
nombre d’intermediaris. Per a treballar precisament en estos
punts, LA UNIÓ ha organitzat esta jornada.
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SEGUROS AGRARIOS// Uva de Mesa

Contrate el seguro para coberturas crecientes para
explotaciones de uva de mesa
que deberá escoger el que más se ajuste a las características
y necesidades de su explotación. Con este nuevo seguro:
-Se cubren en producción y plantación los riesgos de pedrisco,
helada, viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, golpe de
calor, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y
nieve) y resto de adversidades climáticas, organizados en cuatro módulos de contratación, con los que el agricultor puede
asegurar desde coberturas para daños catastróficos, que se
cubren e indemnizan a nivel de explotación, hasta niveles de
cobertura por parcela. Además compensa en instalaciones los
daños ocasionados en mallas antigranizo, estructuras mixtas
de parral y malla antigranizo y sistemas de conducción por los
mismos riesgos cubiertos en la producción.
Las opciones de aseguramiento con las que cuenta el viticultor
que quiera proteger su cosecha frente riesgos no controlables,
son las siguientes:
MÓDULO 1: cubre todos los riesgos garantizados por explotación, excepto la cobertura a las instalaciones que se indemnizan a nivel de parcela.
MÓDULO 2:
-En producción:
Pedrisco y riesgos excepcionales, por parcela.
Helada, viento y resto de adversidades climáticas, por explotación.
-En plantación e instalaciones:
Cubre todos los riesgos garantizados por parcela.
MÓDULO 3: cubre todos los riesgos garantizados por parcela.
Estos tres módulos establecen un capital asegurado del 100%
para todos los riesgos garantizados.
unque parece que solo nos acordamos de la uva de mesa
en Nochevieja, lo cierto es que muchos expertos afirman
que su consumo habitual resulta muy beneficioso para la salud.
Su alto contenido en vitaminas A, B6, D y E, así como minerales y nutrientes como la glucosa, la fructosa o el ácido fólico,
hacen que este cultivo pueda prevenir la hipertensión arterial y
los ataques al corazón, y contribuya al fortalecimiento de los
tejidos de la piel. En España la Comunidad Valenciana y Murcia concentran la mayor parte de la producción.

A

De esta manera, para la cosecha 2011, 1.330 productores de
uva de mesa de toda España aseguraron sus explotaciones,
dando cobertura a más de 5.600 hectáreas de uva de mesa y
a casi 93.200 toneladas de cultivo. La Comunidad Valenciana
y Murcia concentran en su territorio a cerca el 98,5% de la superficie de uva de mesa que se asegura en España. Las condiciones climáticas adversas que registramos durante el
pasado año generaron para esta misma cosecha una siniestralidad de más de 5 millones de euros.
Año tras año el Sistema Español de Seguros Agrarios ha ido incorporando modificaciones, adaptaciones y ajustes que han
mejorado y acercado las condiciones del seguro a las necesidades de los agricultores.
Siguiendo con esta misma tendencia, para la cosecha 2012,
ha entrado en funcionamiento el Seguro con Coberturas Crecientes para Explotaciones de Uva de Mesa. A través de este
seguro, los productores disponen de un amplio abanico de coberturas y garantías que se agrupan en 4 módulos entre los
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MÓDULO P: cubre el pedrisco, los riesgos excepcionales y el
viento, por parcela. Además, da la posibilidad de elegir o no el
riesgote helada, que también se cubriría por parcela.
El capital asegurado que establece este módulo es del 80%
para la helada y el viento, y del 100% para el resto de riesgos
garantizados.
Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concede una subvención que puede alcanzar hasta el
44%, 47% o 52% del coste neto, en función del módulo escogido por el agricultor. A esto hay que añadirle lo que puedan
conceder las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Valencia, hasta un 60% de lo que da el
Ministerio. Además, Agroseguro establece un sistema se bonificaciones mediante el cual un asegurado podrá optar a una
bonificación que podría llegar a un 25% sobre la prima del seguro. Todo esto contribuye a abaratar considerablemente el
coste a pagar por el asegurado.
En definitiva el nuevo sistema de coberturas crecientes pretende seguir protegiendo como hasta ahora las explotaciones
de uva de mesa dándoles la oportunidad de asegurar desde
coberturas para daños catastróficos hasta niveles de garantías
por parcela, con una variedad de costes muy atractiva para el
productor. Por ello resulta conveniente que los agricultores se
pongan en contacto con un mediador y valoren cuál de las opciones que le ofrece el nuevo Seguro con Coberturas Crecientes para Explotaciones de Uva de Mesa se adapta mejor a las
necesidades de su explotación.

camp valencià

AL DIA
INGENIERÍA RURAL // Envasado de productos agrícolas

LA UNIÓ recomienda envasar los productos agrícolas
elaborados para mejorar la productividad
El sector agrario es un sector estratégico dentro de la
economía valenciana y debe serlo más aún, si cabe, en
estos tiempos. Por ello, hacerlo más competitivo y mejorar su productividad es vital para asegurar su continuidad. / R. FEO/ C. PARRADO
A UNIÓ está apostando porque el productor envase sus productos agrícolas para conseguir un aumento en el precio
percibido por kilo de producto. De esta manera se diversifica y
compatibiliza la producción de venta a granel, con la venta de
producto, al detall, directamente al consumidor o a otros establecimientos que venden al consumidor final.

L

Este producto está muy valorado, por ser un producto de proximidad, artesano y saludable. A continuación se detallan los
requisitos mínimos legales necesarios para llevarlos a cabo:
Legalizar la actividad El envasado de cualquier producto agrícola se considera una actividad inocua, pero es requisito imprescindible obtener la preceptiva licencia municipal para tener
legalizada esta actividad. Es lo que anteriormente se llamada
“Licencia de actividad” y actualmente, para actividades inocuas, se denomina Licencia para Comunicación Ambiental.
El proceso de legalización necesita de Documentación Tècnica
con planos adjuntos, que deben estar firmados por el Técnico
competente. Registro General Sanitario de Alimentos El Registro de Alimentos implementa un plus de calidad a todos los
productos que lo tienen. Su objetivo es proteger la salud pública, dotando al producto garantías sanitarias. Se trata de envasar, productos agrícolas para el consumo humano, con los
máximos requisitos de higiene y trazabilidad. Todo esto se

plasma en un Informe Técnico que desarrolla una serie de planes de actuación. La administración competente es la Conselleria de Sanidad, y corresponde a un Inspector de esta
administración realizar, las inspecciones in situ de los planes e
instalaciones descritas en el Informe Técnico. Al final, se obtiene la Autorización Sanitaria para la inscripción en el Registro
General Sanitario de Alimentos, y así podrá hacerlo constar en
la etiqueta de su producto envasado.

PULVERIZADORES FEDE // Nueva línea de atomizadores EcoteQi

ECOTEQ, equipo de referencia para los citricultores
ulverizadores Fede, empresa Valenciana con una trayectoria
de 45 años en el sector de la protección de cultivos, presentó
su nueva línea de atomizadores EcoteQi. Al evento asistieron
cerca de doscientos asistentes, importantes personalidades del
sector agrícola valenciano, entre ellos Luis Javier Navarro Berlanga, miembro de la ejecutiva de LA UNIÓ, y fue presidido por
la Consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Honorable Sra. Dña. Maritina Hernandez Miñana.

P

La nueva línea de atomizadores EcoteQi consumen menos potencia, ahorrando hasta dos litros/hora de gasoil, reduciendo así,
las emisiones de CO2 y mejorando los costes de producción de
los agricultores. Además, esta reducción de consumo de potencia le proporciona una mayor vida útil a todos sus componentes.

mojado, en las diferentes plantaciones testada, inmejorable con
menos litros de caldo por hectárea con lo que los agricultores
controlarán las plagas con menos consumo de gasoil y de químicos reduciendo sus costes productivos y mejorando la calidad
fitosanitaria de sus frutas.
La nueva línea Ecoteq estará formada por los modelos Dinamic Qi 8.0, pensado para viñedos, como los agricultores de la
zona Utiel-Requena, equipado con el alerón exclusivo para viña.
También en el modelo Dinamic Orange Qi 9.0, un equipo de
desarrolla 60.000 m2 de aire, ideal para los citricultores pequeños y medianos Valencianos. Por último, el modelo Futur Qi
9.0 Ecoteq, equipo de referencia para citricultores profesionales
en todo el mundo.

Otra ventaja a destacar en la nueva línea EcoteQi es la reducción
en un 80 % del nivel sonoro, cuestión muy importante por la habitual cercanía a los núcleos de población, ofreciendo así una
mayor calidad de trabajo al operador del equipo.
La nueva línea EcoteQi, maquinas eficientes y respetuosas con
el medio ambiente, mejoran la eficacia en los tratamientos. Incorporan los nuevos grupos de aire Qi que ofrecen mayor calidad
de aire, un 10% más de potencia y un 25% menos de consumo.
Los ensayos realizados en campo evidencian una calidad de
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AL DIA

Conveni entre LA UNIÓ
i Cajamar Caja Rural

amón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, ha signat un
conveni de col·laboració amb la directora territorial de Levante de Cajamar Caja Rural, Trinidad Herrero Bolos, pel qual
l’entittat financera posa a disposició dels associats de LA UNIÓ
els seus productes i serveis financers, com la línia de finançament per a modernització d’estructures i el “préstec anticip”,
que aporta liquidesa adelantant les ajudes, subvencions i pagaments de l’Administració.

Reunió amb el subdelegat
del govern a Castelló

R

Taller de autoestima en Utiel
l área de la mujer de la comarca de Utiel-Requena con motivo dela festividad del Día de la Mujer Trabajadora convocó
una charla-taller sobre autoestima. La responsable del área,
Anna Cuquerella y miembros de LA UNIÓ en la comarca estuvieron presentes. La psicóloga Lidia Labios habló sobre el concepto de autoestima, y a partir de ahí mediante dinámicas
todas las mujeres participaron activamente. Para finalizar Lidia
dio unos consejos para “irse a dormir reconciliada con el
mundo”, al son de la danza del mundo Menousis.

E

A UNIÓ s’ha reunit con el subdelegat del Govern de Castelló, David Barelles, qui ha transmès als representants de LA
UNIÓ, el seu compromís a col·laborar amb l’organització per a
millorar les condicions del col·lectiu en aquelles qüestions que
puguen ser competència de l’administració de l’Estat. Així ha
anunciat que es posarà en contacte amb les diferents agrupacions locals de la província a fi d’atendre la demanda i necessitats dels professionals agraris. Per la seua banda, Ramón
Mampel, secretari general de LA UNIÓ, ha qualificat de “molt
positiva” la reunió mantinguda per la bona predisposició mostrada pel subdelegat del govern a Castelló per a donar solució
als principals temes que preocupen als professionals del camp,
com són els robatoris en les explotacions.

L

Signatura del Codi de
Bones Pràctiques
Comercials
l passat 15 de febrer va tindre lloc la signatura a la Conselleria d'Agricultura, per part del sector, del Codi de Bones
Pràctiques Comercials del sector agroalimentari. Tal i com s'ha
informat en diverses edicions de Camp Valencià, este codi pretèn donar transparència a les relacions comercials dins del sector. Tot i això, es tracta d'un codi on l'adhesió és voluntària i
només afecta a les produccions comercialitzades a la Comunitat Valenciana.

E

LA UNIÓ, present a la Fira de
Vila-real
A UNIÓ ha participat a la I Fira Internacional de Vila-real, que
va tindre lloc a principis de març. L'agricultura ha estat sempre un dels sectors més importants de la comarca, malgrat les
dificultats que es patixen al camp i una bona mostra de la voluntat de donar un impuls al sector és la Fira de Vila-real, que
enguany ha comptat amb un estand de LA UNIÓ.

L
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LA UNIÓ, present a la Fira
de la tòfona d’Albocàsser

LA UNIÓ, a l’XI Congrés
d’Unió de Pagesos

El secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, Ramón Mampel,
ha assitit a la Fira de la Tòfona de mitjans de febrer, a Alobocàsser. Es tracta de la IX Mostra de la Tòfona Negra. LA UNIÓ,
des de fa anys atorga el Matxet de Collir tòfones i, enguany, el
premi a la tòfona més grossa se l’ha endut Viveros Rozalen, de
Sarrión, per una tòfona que va pesar 324 grams.

A principis de març va tindre lloc el XI Congrés d’Unió de Pagesos de Catalunya, en què es va escollir la nova Comissió Permanent que, en les pròximes setmanes, ha de distribuir les
responabilitats entre els seus membres i proposar el nou coordinador nacional, que serà ratificat pel Consell nacional del sindicat. Una comitiva de LA UNIÓ, encapçalada per Ramón
Mampel, va estar present al Congrés per a donar suport als homòlegs catalans en un acte tan important per al sindicat.

Fira Fruit Logística de Berlin
2012
Una delegació de les comarques d’Alacant, encapçalada per
Juan Miguel Montaner, integrant de la Comissió Executiva de
LA UNIÓ, ha visitat la Fira Fruit Logistica de Berlin, on va comprovar les novetats mundials en matèria de fruites i hortalisses
i on van coincidir amb la consellera d’Agricultura, Maritina Hernández i amb la Directora General de Comercialització, Marta
Valsangiacomo.
Per la seua banda, la IGP Cítrics Valencians va estar present a
la Fira Fruit Logistica de Berlin per a fer conèixer esta marca de
qualitat dels nostres cítrics. Assistiren Juan Bautista Juan, gerent de la IGP Cítrics Valencians i Joanma Mesado, secretari
del consell Regulador

BioCultura, una cita anual
per a LA UNIÓ
LA UNIÓ de Llauradors ha estat present un any més a la nova
edició de BioCultura Valencia que es va celebrar del 2 al 4 de
març a les instal·lacions de Fira València.
LA UNIÓ tenia estand propi i, a banda, va organitzar dues conferències per a presentar el seu projecte de cultiu, venda, comercialització i distribució de fruites i verdures ecològics i altres
productes de proximitat anomental puntdesabor.com.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, va estar present a les conferències en què es va fer conéixer el projecte de
puntdesabor.com al públic de BioCultura.
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