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Dende a Asociación Agraria de 
Galicia queremos facer fincapé 
en que é necesario controlar a 
poboación de xabaríns que existe 
na actualidade na nosa comunida-
de. Cada ano que pasa rexístranse 
máis danos nos cultivos e nos 
últimos meses incluso houbo al-
gún ataque de xabaríns a persoas. 
Malia os esforzos dos gandeiros 
e dos cazadores, a poboación de 
xabaríns continúa medrando, en 
parte tamén polo despoboamento 
das zonas rurais. 

Ademais dos danos nos cultivos, 
este incremento de xabaríns 
conleva tamén un problema de 
sanidade animal, xa que a excesi-
va poboación desta especie pon en 
grave risco a todo o sector porcino 
galego, porque poden transmi-
tir enfermidades como a Peste 
Porcina Africana (PPA) chegando 
a arruinar ao sector produtor 
de porcino e a toda a industria 
relacionada.

É imprescindible que se realice un 
esforzo conxunto coa Adminis-
tración para poñer xa en marcha 
novos mecanismos e ferramentas 
para controlar a superpoboación 
de xabaríns. O sector porcino 
galego é dos máis importantes 
de España e incluso de Europa e 
deben implantarse canto antes as 
medidas necesarias para protexelo 
fronte á propagación de enfermi-
dades. Por iso, na sección Garantía 

Veterinaria deste número da 
revista incluimos un completo 
artigo sobre este importante tema.

Incerteza
Dende a Asociación Agraria de 
Galicia queremos incidir tamén 
en que unha das características 
máis importantes dun Estado 
Democrático é que exista seguri-
dade xurídica e que se cumpran 
os acordos e as leis. Se o Goberno 
Central non confirma a Ence a 
concesión de 60 anos acordada 
polo anterior Executivo, o sector 
forestal galego sufriría unha das 
peores crises da súa historia.

E non só afectaría ao sector fores-
tal e a todos os empregos indi-
rectos, xa que de Ence dependen 
tamén milleiros de familias do ru-
ral galego que cada ano perciben, 
no seu conxunto, 50 millóns de 
euros pola venda da súa madeira 
á factoría pontevedresa. Os habi-
tantes do rural necesitan certezas 
e que non se poña en perigo o seu 
futuro, polo que dende a Asocia-
ción Agraria de Galicia esperamos 
que esta situación se solucione 
canto antes.  

Sanidade animal e 
seguridade xurídica

Francisco Bello
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Medios electrónicos
Esta única petición presentarase 
en Galicia e estará dirixida á 
persoa titular da dirección do 
FOGGA cando a explotación estea 
situada completamente neste 
territorio, ou se, estando situada 
en máis dunha comunidade 
autónoma, atópase en Galicia a 
maior parte da superficie agraria 
ou o maior número de animais, 
no caso de non dispoñer de super-
ficie.

A presentación da solicitude úni-
ca realizarase só por medios elec-
trónicos a través do formulario 
accesible desde a sede electrónica 
da Xunta. Os solicitantes poderán 
optar por realizar a petición a 
través das entidades colaborado-
ras, que subscribiron un convenio 
co FOGGA, ou persoalmente a 
través da páxina web da Xunta, 
para o que deberán dispoñer dun 
certificado dixital con vixencia.

Novidades no sector 
gandeiro
En canto a todas as axudas asocia-
das ao sector gandeiro, introdú-
cense este ano como novidades 
os conceptos de Mozo Gandeiro 
e Novo Gandeiro, que teñen 
especial relevancia cando se inicia 
a actividade con data posterior 
ao 1 de xaneiro e antes da data 
final do prazo de modificación da 
solicitude de cada ano.

Os agricultores e gandeiros galegos 
poden solicitar desde o pasado 1 de 
febreiro e ata o próximo 30 de abril 
o pagamento das axudas da Políti-
ca Agraria Común (PAC), que su-
man un montante de 210 millóns 
de euros, dos cales uns 170 millóns 
correspóndense con  pagamentos 
directos da PAC, mentres que os 40 
millóns restantes están vincula-
dos a medidas agroambientais de 
desenvolvemento rural, é dicir, 
axudas a zonas con limitacións 
naturais, agricultura ecolóxica e 
mantemento de plantacións fo-
restais en terreos non agrícolas. A 
modificación das solicitudes pode 
realizarse ata o 31 de maio.

A partir do 15 de outubro e ata o 
30 de novembro, a administración 
procederá a conceder anticipos do 
50%. As axudas cuxo importe sexa 
inferior a 300 euros non se aboarán.

A Consellería do Medio Rural 
traballa con máis de 50 entidades 
colaboradoras para que presten o 
seu apoio ás persoas interesadas en 
formalizar a solicitude das axudas. 
Entre os organismos colaborado-
res figuran entidades bancarias, 
asociacións agrarias (como a 
Asociación Agraria de Galicia) e 
organizacións profesionais. A Xun-
ta de Galicia prevé que este ano 
uns 30.000 produtores demanden 
as subvencións, xestionadas polo 
Fondo Galego de Garantía Agraria.

Redución das diferenzas
O obxectivo da PAC é reducir as 
diferenzas entre as rendas nas 
zonas rurais e as urbanas, así como 
potenciar aos agricultores activos e 
incentivar as prácticas beneficiosas 
para o medio ambiente. Nesta con-
vocatoria para os anos 2019-2020 
redúcense as cargas burocráticas 
e de tramitación, pois todas as 
solicitudes xestionaranse de forma 
telemática.

Para facilitar aos agricultores a 
tramitación das subvencións, in-
clúense nunha solicitude unificada 
varias axudas directas da PAC 
baseadas na superficie agrícola da 
explotación e nos censos de gando 
( pagamentos directos), así como as 
axudas ao desenvolvemento rural 
suxeitas ao sistema integrado de 
xestión e control. Para iso, tamén 
se unificou o período de solicitude. 
As persoas que desexen obter algún 
dos  pagamentos directos ou das 
axudas de desenvolvemento rural 
deberán, polo tanto, presentar 
unha única petición.

As subvencións que se inclúen 
na solicitude unificada de axudas 
PAC 2019 son as que figuran den-
tro dos  pagamentos directos á agri-
cultura e á gandería (financiadas 
polo FEAGA) e nos  pagamentos 
das medidas de desenvolvemento 
rural suxeitas ao sistema integrado 
de xestión e control (75% cofinan-
ciadas polo FEADER).

O prazo para 
solicitar as 
axudas da 
PAC remata o 
30 de abril
As subvencións só poderán 
demandarse de forma telemática 
nunha única solicitude
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Nestes casos, os animais que se 
considerarán elixibles a efectos 
das axudas asociadas por vacas 
nutrices e por vacas de leite serán 
os animais elixibles presentes na 
explotación a data 30 de abril ou 
os animais que estean na última 

declaración censal dispoñible na 
data final de prazo de modificación 
da solicitude única, no caso das 
axudas para as explotacións de 
ovino e caprino.

Por outra banda, para a campaña 
2019, consideraranse como razas 
bovinas de aptitude eminente-
mente leiteira as razas bovinas 
relacionadas no anexo II do Real 
Decreto 1075/2014 e tamén terán 
esa condición as razas Fleckvieh, 
Montebeliard e Parda e o conxunto 
mestizo dunha explotación bovina 
inscrita no Rexistro Xeral de Ex-
plotacións Gandeiras cunha clasi-
ficación zootécnica de reprodución 
para a produción de leite.

Deste xeito, a diferenza de campa-
ñas anteriores as femias de razas 
Fleckvieh, Montebeliard e Parda 
de explotacións con clasificación 
zootécnica de reprodución para a 
produción de carne ou mixta po-
derán considerarse como animais 
elixibles para a axuda de vacas 
nutrices.

A modificación das solicitudes 
pode realizarse ata o 31 de maio
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agrícola e forestal como en preven-
ción de riscos laborais.

A alta sinistralidade no sector é 
unha das principais preocupa-
cións da Asociación Agraria de 
Galicia. O manexo de maquinaria 
agrícola é a primeira causa de ac-
cidentes, que son provocados por 
envorcos de tractor, apresamentos 
por maquinaria, cortes ou esmaga-
mentos na actividade forestal, que 
figura como un complemento na 
actividade agraria e gandeira.

Un risco familiar
A Asociación Agraria de Galicia 
advirte de que o risco vai máis 
aló das persoas autónomas que 
figuran á fronte das explotacións 
agrarias, gandeiras, forestais ou 
vitivinícolas. Normalmente, este 
tipo de empresas son familiares, 
polo que todos os integrantes da 
unidade están expostos a estes 
sinistros.

“Estamos a falar de persoas de 
avanzada idade, mulleres, homes 
e menores de idade que participan 
nos labores diarios dunha explota-
ción”, destacan desde a asociación, 
á vez que salientan que é “lamen-
table e insuficiente” que á Admi-
nistración pública lle preocupen 
“tan só os accidentes sufridos por 
persoas en plenas facultades de 
actividade ou vida laboral”.

O manexo de maquinaria agrícola 
ou o uso de produtos fitosanitarios, 
así como as caídas en altura, os usos 
e manexos de depósitos ou balsas de 
auga, silos ou tanques de xurros son 
algúns dos perigos aos que a diario 
se enfrontan os profesionais do sec-
tor agrario, forestal e vitivinícola. 
Estas industrias sufriron unha gran 
transformación nos últimos anos, 
tanto a nivel tecnolóxico como pro-
fesional, polo que é necesario que os 
traballadores reciban a formación 
adecuada para evitar accidentes.

Por iso, a Asociación Agraria de 
Galicia continúa coa súa aposta 
polas xornadas de prevención. 
No primeiro trimestre do ano a 
entidade organizou dúas sesións de 
catro horas, unha en Lugo e outra 
na Rúa, en Valdeorras (Ourense), 
ademais dun seminario con rela-
tores moito máis extenso en Lalín 
(Pontevedra).

Este último, que se impartiu duran-
te dous días e tivo unha duración de 
oito horas, contou coa participación 
activa de empresarios do sector e de 
persoas interesadas na Normativa 
de Prevención de Riscos Laborais 
Aplicada no Sector Agrario.

Éxito de asistencia
Todas as xornadas tiveron moi 
boa acollida, tal e como demostra 
a exitosa asistencia, que superou 
o cento de profesionais. Nelas 
tratouse desde os aspectos xerais 
da normativa de riscos laborais ata 
as normas que rexen en situacións 
especiais. Así, incidiuse nas obri-
gas documentais e nas responsabi-
lidades e sancións.

Para impartir estas actividades 
a Asociación Agraria de Galicia 
contou coa participación de acre-
ditados profesionais formados e 
especializados, tanto en enxeñaría 

A nosa asociación 
continúa coa 
súa aposta pola 
formación para 
previr accidentes
Nas explotacións agrarias familiares todos 
os membros están expostos a sinistros

Un cento de profesionais acudiron a 
dúas xornadas e un seminario
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Trala súa toma de posesión, 
que retos son os máis inme-
diatos que debe afrontar o 
departamento?
Estamos moi centrados no lácteo, 
como sector estratéxico para o 
noso rural. Imos desenvolver, 
en sintonía cos axentes da cadea 
de valor, unha estratexia de 
dinamización do sector lácteo 
galego. Queremos facer fronte 
aos catro grandes retos de futuro 
que, a noso xuízo, se nos presen-
tan. Por un lado, a reforma da 
PAC, na que estamos a traballar 
intensamente para defender os 
intereses de Galicia. Por outra 
parte, a profesionalización do 
sector, fundamentalmente a 
través da formación e da inno-
vación. Tamén a rendibilidade 
das explotacións, baseada na 
transformación e posta en valor 
da materia prima e, por último, e 
non menos importante, a mellora 
da súa base territorial, mediante 
a mobilización de terras.

No que se refire ao apro-
veitamento do terreo, que 
medidas se poden tomar 
para que zonas que estean 
abandonadas se convertan 
en agrarias ou de pasto 
para o gando?
Teño que sinalar que a mobili-
zación de terras agrarias é unha 
das liñas estratéxicas de traballo 
da Consellería do Medio Rural. O 
que procuramos é poñer en valor 
os terreos para o seu aproveita-
mento, tanto dende o punto de 
vista agrario como forestal. Isto 

“Avogamos pola 
simplificación dunha política 
agrícola forte, común e con 
orzamento”

Director Xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias

José Balseiros

“Traballamos 
fomentando 
a mellora das 
explotacións e a 
remuda xeracional 
no agro”
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“Cada vez hai máis 
equilibrio e transparencia 
no funcionamento da 
cadea de valor do leite”

realizarase a través de diversas 
fórmulas, unha delas é a dos cha-
mados polígonos agroforestais. 
Esta nova medida articularase 
mediante a futura lei de recupe-
ración e posta en valor da terra 
agraria de Galicia, na que está a 
traballar o Goberno galego e o 
grupo parlamentario popular. A 
norma fomentará a creación des-
tes polígonos, cunha previsión de 
mobilizar, nunha primeira fase, 
ata 10.000 hectáreas de terreo me-
diante diferentes proxectos piloto 
a realizar antes de que remate a 
lexislatura.

 No capítulo das axudas que 
concede a súa dirección xe-
ral, en 2019 vai seguir unha 
liña continuista ou haberá 
novidades?
O apoio aos agricultores e 
gandeiros é fundamental para o 
mantemento das súas rendas e 
para garantir a continuidade da 
súa actividade, clave na produ-
ción de alimentos sans e seguros 
para a poboación. Estas, como é 
sabido, son políticas de ámbito 
europeo e nós, dende o Fondo 
Galego de Garantía Agraria, o que 
facemos é xestionar da mellor 
forma posible os fondos comuni-
tarios para o sector. Así, seguimos 
a traballar fomentando a mellora 
das explotacións e a remuda 
xeracional no agro, apoiando os 
seguros agrarios e impulsando 
o asociacionismo e a agrupación 
sectorial, a través de liñas como as 
de uso de maquinaria en común, 
entre outras.

Cales serán os principais 
cambios que afrontará este 
ano a Campaña da PAC?
Non hai grandes modificacións na 
campaña. Pensemos que se trata 
dun orzamento de arredor de 210 
millóns de euros que beneficiarán 
uns 30.000 agricultores e gandeiros 
galegos. O que procuramos é axi-
lizar ao máximo os pagamentos e 
por iso publicamos o antes posible 
a convocatoria.

De que xeito se podería 
facilitar a tramitación das 
axudas aos gandeiros e agri-
cultores?
Ese é, precisamente, un dos 
obxectivos que defendemos de 
cara á reforma da PAC máis alá 
do 2020. Avogamos por unha 
política agrícola forte, común e 
ben dotada de orzamento, pero 
tamén queremos que se avance 
na súa simplificación, tanto a 
nivel dos estados membros e da 
Comisión como, sobre todo, para 
os agricultores e gandeiros. Temos 
que pensar que estes fondos son 
claves para contribuír a reducir as 
diferenzas entre a renda agraria e 
a urbana, potenciando tamén aos 
agricultores e as prácticas agrícolas 
beneficiosas para o clima e o medio 
ambiente, polo que os seus efectos 
positivos acadan a sociedade en 
xeral. Por iso é tan importante 
axilizar os  pagamentos.

Como valora a situación 
actual do sector lácteo?
O sector lácteo está condicionado 
polos cambios que se dan nos 

diferentes mercados, algo no que 
dificilmente podemos intervir. 
Malia todo, nestes intres vivimos 
unha situación de certa estabilida-
de na que, por suposto, hai cousas 
que mellorar, especialmente no 
relativo aos prezos e á distribución 
equitativa dos ingresos ao longo 
de toda a cadea de valor. Para iso, 
precisamente, é para o que imos 
impulsar a estratexia de dinami-
zación do sector lácteo. Nesta liña 
de traballo será esencial a aposta 
decidida pola calidade, pola trans-
formación da materia prima e pola 
aplicación do I+D+i e a formación, 
entre outros aspectos.

Cre que os compromisos 
do Acordo Lácteo se están 
cumprindo coa celeridade 
axeitada?
Aínda temos retos por diante, pero 
é certo que o acordo lácteo deu os 
seus froitos. Proba diso é a publica-
ción do decreto que regula a iden-
tificación da orixe do leite, norma 
promovida polo anterior Goberno 
de España, o freo á banalización do 
leite como produto de reclamo, a 
posta en marcha do contrato-tipo 
homologado de compra-venda de 
leite ou a aprobación do decreto 
de cesión de prezos, entre outros 
fitos. Así, é evidente que cada vez 
hai máis equilibrio e transparencia 
no funcionamento da cadea de 
valor do leite, situación favorecida, 
entre outras cousas, polo acordo 
de sustentabilidade propiciado no 
seu día polo anterior Goberno do 
Estado e a Xunta e que asinaron os 
diferentes axentes do sector.
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ción daquelas 
que xa están 
en situación de 
abandono, ou 
ben á visibiliza-
ción deste como 
un problema 
grave para o 
conxunto da so-
ciedade galega.

Sustentabilidade e 
innovación
Entre os criterios de valoración 
estará como a iniciativa influíu 
na actividade económica do 
territorio e á creación do emprego. 
Ademais, o xurado terá en conta 
o seu grao de sustentabilidade, 
innovación e consolidación. A 
nivel social, valorarase tanto a 
súa contribución á incorporación 
e inserción laboral da muller 
no proxecto como o seu grao de 
implicación en políticas de igual-
dade. Tamén sumarán puntos 
aquelas iniciativas que favorezan 
a inserción de colectivos ou per-
soas desfavorecidas e as que dean 
apoio social. O acto de entrega 
dos premios está previsto que se 
celebre a comezos do verán.

A Consellería do Medio Rural, 
coa finalidade de premiar aquelas 
iniciativas que contribúan a xerar 
unha sociedade máis dinámica e 
cohesionada, convocou este ano 
a décima edición dos Premios 
Agader ás Iniciativas de Desen-
volvemento Rural. Os galardóns 
divídense en oito categorías e os 
premiados recibirán un diploma 
e unha dotación en metálico de 
10.000 euros que deberán rein-
vestir na iniciativa gañadora 
para realizar melloras, apostar 
pola conservación ou executar 
actuacións complementarias. O 
prazo para presentar as solicitudes 
rematou o 13 de marzo.

Os enmarcados na categoría de 
Mocidade distinguirán a aquelas 
iniciativas levadas a cabo por 
persoas menores de 40 anos que 
constitúan unha aposta polo 
presente e o futuro do medio 
rural galego e da súa poboación. 
O premio aos proxectos culturais 
e de recuperación patrimonial 
galardoa ás iniciativas orientadas 
á posta en valor, conservación 
e recuperación de elementos 
patrimoniais do rural, así como 
aqueles aspectos da nosa cultura 
que se constitúen como sinais de 
identidade do medio rural. Aga-
der tamén premia aos proxectos 
de interese social, orientados cara 
á integración dos colectivos máis 
desfavorecidos e que procuren a 
inserción social ou o coidado dos 
maiores.

Mulleres no medio rural
Na categoría de turismo engló-
banse aquelas iniciativas que 
contribúan ao desenvolvemento 
económico a través da poten-
ciación da ampla riqueza dos 
recursos turísticos do medio 
rural de Galicia, mentras que a do 
sector agrogandeiro está dirixida 
a proxectos desenvolvidos dentro 
dos sectores da gandería, a agri-
cultura e/ou o a transformación 
agroalimentaria.

Os galardóns tamén recoñecen o 
labor das mulleres ao distinguir as 
iniciativas levadas a cabo por elas 
no medio rural, desde unha óptica 
de igualdade e progreso, nas que 
serán fundamentais valores como 
o asociacionismo, a profesionali-
zación e a innovación. A categoría 
de innovación tecnolóxica recolle 
as iniciativas desenvolvidas no 
rural para obter un novo pro-
duto ou mellorar a calidade nos 
seus produtos ou servizos, para 
diminuír custos, para ofrecer 
unha maior gama ou para seren 
máis rápidas na súa introdución 
no mercado.

Os galardóns contan cun premio 
á loita contra o abandono e en 
prol da mobilidade de terras 
agrarias, destinada ás iniciativas 
que puxesen en marcha proxectos 
ou experiencias que contribúan, 
directa ou indirectamente, a 
loitar contra o abandono de terras 
agrarias ou a favor da recupera-

Décima edición dos Premios Agader ás Iniciativas 
de Desenvolvemento Rural

Os galardóns contan 
cunha categoría 
para a mocidade 
e outra para as 
mulleres

P L A N E T A  A G A D E R

Os últimos premiados durante o acto de entrega dos galardóns.
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nomeadamente os vinculados ao 
medio rural, teñan acompaña-
mento e apoio por parte da Xunta 
de Galicia, como así o estamos 
facendo.

Vostede é dun concello rural. 
Como podemos lograr que 
os mozos non marchen do 
campo e que retornen os que 
marcharon?
Con motivo do Día Internacio-
nal da Muller, tiven o pracer de 
escoitar á cofundadora de Kalekói, 
Susana Aguiar, tamén da comarca 
de Deza. Na súa historia vinme 
bastante reflectida, xa que contaba 
como seus pais sempre a animaron 
a estudar para non ter que vivir 
do rural. Por sorte, creo que esta 
concepción (xustificada porque 
os traballos de antes eran moi sacri-
ficados) está mudando. Hoxe é tan 
digno vivir e desenvolverse profe-
sionalmente no rural como facelo 
en contornas urbanas. De feito, é 
cara onde temos que ir para loitar 
contra o despoboamento de certas 
zonas rurais. O que creo que falta é 
dar a coñecer entre a xente moza, 
non só a que ten vínculos co rural 
senón en xeral, as oportunidades 
que ofrecen estes concellos para 
poñer en marcha un negocio. Eu 
acostumo a dicir que ser gandeiro 
é ser tan emprendedor como quen 
desenvolve unha aplicación móbil. 
O importante é que se estenda a 
idea de que o noso rural non só 
é unha fin de semana na aldea, 
senón que ofrece calidade de vida 
e importantes perspectivas para 
desenvolverse e prosperar.  

O 15 de marzo cumpríronse 
100 días do seu nomea-
mento. Como valora estas 
primeiras semanas?
A valoración é moi positiva. Nestes 
primeiros 100 días tiven a opor-
tunidade de coñecer a moitos dos 
axentes que traballan coa xuventu-
de (entidades, asociacións, escolas 
de tempo libre, etc.) e tamén visitei 
varios dos espazos propios que 
poñemos a disposición dos mozos 
e mozas galegos, como son os 
Espazos Xove ou os campamentos 
e albergues xuvenís. Pero, ademais 
disto, que entra dentro da tarefa 
habitual de calquera cargo público, 
teño a inmensa sorte de que o 
traballo diario achégame dun xeito 
moi directo e continuo co meu 
público obxectivo: a mocidade. 
Nestes 100 días coñecín a mozos 
e mozas comprometidos, que se 
esforzan por sacar adiante os seus 
proxectos e, ilusionados co que lles 
gusta, queren convertelos no seu 
modo de vida.

Ás veces creo que se intenta 
demonizar á xuventude de xeito 
xeralizado. E isto é moi inxusto. 
Por suposto, os mozos de hoxe non 
se parecen aos de hai 20 ou 50 anos, 
pero isto non é necesariamente 
malo. É unha dinámica que se 
repite no tempo. Iso si, as diferen-
tes xeracións de mozos sempre 
comparten un mesmo factor 
invariable: o traballo e o esforzo 
para lograr algo.

No medio rural cada vez hai 
máis xente nova interesa-
da en acometer proxectos 
emprendedores. Un dos 
primeiros problemas aos que 
se enfrontan é a dificultade 
para atopar a información 
necesaria para poñer en 

marcha a súa idea. Como se 
lles pode facilitar o acceso a 
estes datos?
Desde Xuventude poñemos a 
disposición da mocidade todos os 
recursos que temos para, precisa-
mente, ofrecer información e ase-
soramento o máis individualizado 
posible. A maior parte dos 12 Espa-
zos Xove están situados en zonas 
rurais e, ademais, contamos cunha 
Rede de dinamizadores xuvenís 
que peitean todo o territorio galego 
co obxectivo de dar información 
detallada dos diferentes programas 
e accións que ofrece a Dirección Xe-
ral, así como para resolver dúbidas. 
Para nós, o medio rural é unha 
prioridade e, dentro das nosas 
competencias, estamos poñendo en 
marcha iniciativas para favorecer 
que a mocidade poida empren-
der no rural. Así o fixemos con 
Emprural, un programa iniciado 
no 2018 no que participaron máis 
de 60 rapaces e rapazas. Deles, 46 
realizaron prácticas en empresas 
e preto dunha vintena obtiveron 
un emprego grazas a estas estadías 
formativas. Ademais, a través de 
Iniciativa Xove tamén acompaña-
mos á mocidade, con axudas de ata 
5.000 euros, para levar a cabo a súa 
idea ou proxecto emprendedor. De 
feito, moitas das accións xurdidas 
no marco do programa son hoxe 
negocios de éxito, varios deles no 
medio rural.

Aproveitando os avances 
tecnolóxicos, poderíase 
deseñar unha aplicación que 
axudase aos emprendedores 
a acadar información?
Poderíase valorar, pero o certo é 
que cada proxecto nace cun obxec-
tivo e uns propósitos diferentes. 
O importante é que os proxectos 
promovidos pola mocidade, e 

Directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado

Cristina Pichel

“Para nós, o medio rural é 
unha prioridade”
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El primero de los 10 mitos que 
enumeramos en nuestra anterior 
entrega según el cual el eucalip-
to es un enemigo del suelo, lo 
desmontaron los investigadores 
cuando dictaminaron que si 
comparamos las plantaciones 
de eucalipto con las de robles y 
pinos, la diferencia de fertilidad 
de los suelos es escasa. Además, el 
cultivo prolongado del eucalipto 
no induce a la esterilización del 
suelo ni representa peligro algu-
no para su futura productividad. 
Al contrario, el eucalipto con-
sigue mantener una microflora 
abundante y variada que ayuda a 
descomponer residuos e incor-
porarlos al sistema nutritivo. Y 
taxativamente se puede agregar 
que el eucalipto protege y mejora 
el suelo abriéndole camino al 
robledal. De hecho, los científicos 
han comprobado que 100 años 
de cultivo de eucalipto no han 
producido en el suelo efectos 
indeseables como acidificación ni 
degradación.

En segundo lugar, de nuestra 
investigación se deduce como 
suficientemente probado que, 

aunque la mirtácea puede com-
prometer la hegemonía de los 
pinos, no así la de las variedades 
autóctonas, dada la incapacidad 
del eucalipto para desarrollarse 
en más de dos tercios del te-
rritorio gallego. Las raíces del 
eucalipto movilizan las reservas 
nutritivas del suelo y mejoran 
sus características físicas, por lo 
que plantar cultivos agrícolas 
en dichos terrenos ha producido 
cosechas espectaculares. Así, en 
experimentos realizados a lo lar-
go de hasta cinco décadas se han 
convertido antiguos eucaliptales 
en manzanales, melocotonares, 
pinares, viñedos o prados, en los 
que se han obtenido cosechas 
idénticas o superiores a las de las 
fincas colindantes.

Por lo que se refiere al mito de 
la erosión del suelo es un hecho 
ampliamente confirmado que el 
cultivo de especies frugales como 
el eucalipto no solo permiten 
recuperar montes degradados y 
formar suelo, sino que incluso 
defienden su integridad. Es más, 
los eucaliptos son de los pocos 
árboles que pueden sobrevivir en 
suelos erosionados y sometidos a 
escorrentías, además de contri-
buir eficazmente a su recupera-
ción. No sólo eso: han demostrado 
fehacientemente que son útiles 
como cortinas cortavientos que 
evitan la erosión eólica de culti-
vos y de zonas dunares. También 
se han usado, con provecho 
contrastado, como fijadores de 
terrenos inestables y movedizos, 
como diques de barranqueras, 
terraplenes o ante movimientos 
de tierras, por no hablar de su 
utilidad para desecar terrenos 
encharcados y pantanosos.

Eucalipto blanco presente 
en Galicia
En lo que atañe al prejuicio de 
que agota toda el agua de su 
alrededor, pudimos concluir que 
a la opinión pública no le han 
llegado, entre otros, los siguientes 
mensajes extraídos de trabajos 
científicos:

•Que el eucalipto blanco, que es 
el que tiene mayor presencia en 
Galicia, precisa suelos húmedos 
pero no resiste los encharcados 
porque los prefiere arenosos con 
algo de arcilla;

 •Que se ha demostrado empí-
ricamente que, en verano, la 
demanda de agua de pinos, euca-
liptos y robles es similar;

 •Que si existiera alguna especie 
que produjera tanta cantidad 
de madera como el eucalipto, 
consumiría –en realidad, recicla-
ría– más cantidad de líquido que 
nuestra especie. Además, no hay 
que olvidar que la mayor parte 
del agua absorbida –un recurso, 
por lo demás, nada escaso en 
Galicia– acaba por devolverse a la 
atmósfera;

•Que en Australia, las cuencas 
de las que se abastecen ciudades 
como Camberra están pobladas 
de eucaliptos, lo que demuestra 
que no son árboles esquilmadores 
de agua como se ha publicado 
habitualmente en los periódicos.

Al mito del 
pirofitismo, los 
investigadores 
contestan que 
no se puede 
atribuir a una 
especie forestal 
concreta la res-
ponsabilidad de 
ser la principal 
causante de 
los incendios 
forestales. De 
hecho, la FAO, 
que llegó a proponer el uso de los 
eucaliptos como torres de vigilan-
cia de los incendios, asegura que 
las coníferas son más susceptibles 
al fuego que las especies latifolia-
das, incluidos los eucaliptos.

En cuanto al aprovechamiento de 
la madera quemada, su minusva-
loración ha quedado demostrada 
en el altísimo porcentaje (de hasta 
el 90%) de subastas de ese tipo de 

El cultivo 
prolongado del 
eucalipto no induce 
a la esterilización 
del suelo ni 
representa peligro 
para su futura 
productividad

La mala prensa del eucalipto (y III)
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madera que quedaron desiertas de 
compradores.

¿Especie alóctona?
Acerca de la afirmación popular 
de que el eucalipto no es autóc-
tono, lo primero que habría que 
decir desde el punto de vista eco-
lógico es que resultaría inviable 
convertir los bosques gallegos en 
bosques caducifolios continuos. 
Es más, frente al mito de que 
lo alóctono es malo y lo autóc-
tono bueno, los investigadores 
sostienen, según hemos podido 
constatar, que todo viene a ser 
alóctono, y que donde hoy hay 
una frondosa antes hubo habi-
tualmente una conífera.

Si nos fijamos, 
por ejemplo, 
en la came-
lia, icono 
de nuestras 
Rías Baixas, 
considerada 
como autóc-
tona del país a 
nivel popular, 
en realidad es, 
como se sabe, 
originaria de 
Japón. Y, sien-
do coherentes, 
si hubiera que 
eliminar los 
eucaliptos por 
ser alóctonos, 
estaríamos 

obligados a hacer lo propio con 
el maíz, la patata, el tomate, el 
pimiento, el tabaco, el girasol, 
el arroz, las naranjas o el kiwi. 
Lo mismo habría que hacer con 
las vacas frisonas, en oposición a 
nuestra rubia gallega, cachena, 
frieiresa y otras razas autóctonas 
en peligro de extinción.

En séptimo lugar, al contrario de 
lo que se ha sostenido en los me-
dios de comunicación –y se sigue 
sosteniendo– los investigadores 
consultados afirman que, lejos 
de perjudicar el medio ambiente, 
alberga una fauna y una flora 
peculiares, realiza funciones co-
rrectoras hidro-forestales, y actúa 
como protector acústico, como 
cortavientos o como cortina que 
evita la insolación del ganado.

A mayores, la plantación y explo-
tación de eucaliptos en determi-
nadas zonas ha servido, precisa-
mente, para suspender o mitigar 
la tala de cedros, encinas, alcor-
noques, etc. y salvar así muchas 
selvas tropicales sobreexplotadas. 
La especie se ha revelado como 
una de las especies más capaces de 
“secuestrar” CO2 y gases de efecto 
invernadero, para así liberar 
oxígeno a la atmósfera. Algunos 
investigadores han calculado que 
ese cometido medioambiental 
podría servir para eliminar cada 
año 1.200 millones de toneladas 
de dióxido de carbono.

El octavo mito, el del monoculti-
vo, parte de que tradicionalmente 
se ha difundido la idea de que 
Galicia siempre fue un territorio 
cubierto de grandes carballeiras y 
que ahora (en las últimas décadas) 
es un espacio forestal dominado 
por el monocultivo del eucalipto. 
Sin embargo, la documentación 
consultada, desde la del Marqués 
de la Ensenada a Lucas Labrada, 
refieren que desde el s. XVII y has-
ta el XIX, el monte raso ha venido 
ocupando el 80% del país.

Otros autores desmienten la 
creencia –igualmente propagada 
por los medios– de que fue el fran-
quismo, a través del Patrimonio 
Forestal del Estado el que realizó 
las grandes repoblaciones de 
montes a base de eucaliptos. Va-
rias de aquellas fuentes indican 
que el 80% de esas plantaciones las 
hicieron propietarios privados. 
Lejos de tratarse de un monoculti-
vo, durante muchos de los 35 años 
analizados en los que el eucalipto 
fue denostado, las especies de 
crecimiento rápido ocuparon en 
España el 7% de la superficie arbo-
lada, aunque produjeron el 44% 
de la madera de uso industrial. Si 
el eucalipto crece a una media de 
15 m3/ha/año y el roble 1 m3/ha/
año es evidente que cada ejercicio 
que pase habrá más madera del 
primero para cortar.

Los eucaliptos 
son de los pocos 
árboles que pueden 
sobrevivir en 
suelos erosionados 
y sometidos a 
escorrentías, 
además de 
contribuir 
eficazmente a su 
recuperación

Plantar cultivos agrícolas 
en terrenos de eucaliptos 
ha producido cosechas 
espectaculares



F O R E S T A L

18

Miguel Boó
Doctor en Comunicación

Fósiles vivos
En noveno lugar se ha demos-
trado que no existe disminución 
alguna de la biodiversidad en 
zonas de eucaliptales. Antes bien, 
en sus ecosistemas originarios se 
desarrollan fósiles vivos como el 
ornitorrinco, el canguro o el koa-
la. Es más, en los eucaliptales de la 
Península Ibérica está demostra-
do que anidan tórtolas, cigüe-
ñas, águilas, jilgueros, perdices, 
milanos, pájaros carpinteros, etc. 
y se usan como descansaderos de 
ganado y como hábitat de lobos, 
jabalíes e incluso corzos.

En cuanto a la malignidad 
atribuida a las celulosas, la 
evidencia se ha encargado de 
rebatir la falsedad de las afirma-
ciones ecologistas publicadas de 
forma continuada y desde hace 
décadas, según las cuales miles 
de pontevedreses corrían peligro 
de muerte por las actividades 
fabriles de Ence. También se han 
demostrado inciertas las predic-
ciones según las cuales la celulosa 
acabaría con la riqueza marisque-
ra de la Ría de Pontevedra y con 
los árboles frutales del contorno 
de la fábrica.

Especie sin competidor
Y en cuanto al mito décimo que 
auguraba la ruina y la emigra-
ción por culpa de la celulosa, es sa-
bido que, lejos de ello, el eucalipto 
produce una madera tradicional-
mente rentable por su altísima 
producción por hectárea y año, 
y porque por cada metro cúbico 
produce un 35% más de fibra que 
el abedul y un 45% más que el 
pino. La especie no tiene competi-
dor en términos de producción y 
demanda mundial, especialmen-
te en lo que a fabricación de pasta 
de celulosa se refiere. Los gallegos 
son los montes más rentables de 
Europa, sobre todo en producción 
de eucaliptos, gracias a un clima y 
a un suelo que otros países situa-
dos más al norte, empezando por 
Francia, no pueden tener.

Por lo demás, son bastante desco-
nocidos los aprovechamientos del 
eucalipto, que van mucho más 
allá de la conocida y denostada 
transformación en pasta de papel. 

El repertorio no se agota en las 
consabidas apeas para minas, 
traviesas de ferrocarril, bateas 
de mejillón; cercas, vallados o 
postes; viguerías de construcción, 
encofrados, embalajes o tarimas; 
sino que también se usa para la 
fabricación de puertas, ventanas 
o muebles, los conocidos parqués 
de ‘roble de Tasmania’ (eufe-
mismo europeo del eucalipto 
australiano) o los salpicaderos 
de coches de alta gama, alema-
nes y estadounidenses, porque 
la madera de esta especie posee, 
según los expertos, unas propie-
dades mecánicas superiores a las 
del roble. Sin olvidar, natural-
mente, el aprovechamiento de su 
corteza para fabricar taninos, o el 
de sus hojas para obtener aceites 
esenciales, o el de sus flores como 
elementos de ornamentación o 
para la apicultura.

La plantación y 
explotación de 
eucaliptos en 

determinadas zonas ha 
servido para suspender 

o mitigar la tala de 
cedros, encinas o 

alcornoques
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Se esta situación de incertidume 
se mantén, a Dirección da com-
pañía en Madrid advertiu que 
estudiaría a viabilidade de pechar 
a planta de Lourizán e trasladar a 
súa produción a Asturias. Se esta 
posibilidade se convertera nunha 
realidade, miles de produtores 
forestais de Galicia terían que 
estudar se as súas explotacións 
poderían seguir sendo rendibles, 
e moitos deles veríanse fozados a 
abandonar a súa actividade.

Apoio dos empresarios
Dende a Asociación Agraria de 
Galicia compartimos totalmente 
a mostra de apoio que a Platafor-
ma en Defensa da Industria en 
Pontevedra manifestou recen-
temente a Ence. Os empresarios 
alertaron á sociedade sobre o feito 
de que “unha eventual marcha 
da fábrica de celulosa provocaría 
tamén a deslocalización de Ponte-
vedra do escaso tecido industrial 
que queda na comarca, porque 
non tería a quen ofrecer os seus 
servizos”.

Esta organización empresarial, 
que conta co apoio de máis de 200 
compañías, tamén alertou de que 
“Ence non é só Pontevedra, dela 
dependen miles de familias do 
rural galego e asturiano”.

Se o Goberno Central non 
confirma a concesión de 60 anos 
concedida polo anterior Executi-
vo, o sector forestal galego sufriría 
unha das peores crises da súa 
historia. De Ence non só depen-
den 5.100 empregos directos e 
indirectos, dos cales máis de 2.000 
se encadran no sector forestal. 
Dependen tamén milleiros de 
familias do rural galego que cada 
ano perciben, no seu conxunto, 
un total de 50 millóns de euros 
pola venda da súa madeira á facto-
ría pontevedresa.

O Comité Executivo da empresa 
asegurou este luns que manterá os 
investimentos previstos na cidade 
do Lérez en 2019, que representan 
aproximadamente 50 millóns de 
euros. Dende a Asociación Agra-
ria de Galicia entendemos que é 
imprescindible que se solucione 
esta situación canto antes, dándo-
lle á fábrica de papel as garantías 
necesarias que aseguren a súa 
permanencia en Galicia ata 2073.

Só dese xeito se poderían asegurar 
os investimentos que Ence se 
comprometeu a realizar ata o ano 
2023. No marco destas previsións, 

atópanse importantes proxectos 
para mellorar as condicións labo-
rais dos empregados da factoría, e 
obras fundamentais para preser-
var o medio ambiente.

Resposta das institucións 
galegas
Dende a Asociación Agraria de 
Galicia solicitamos a todos os 
responsables políticos galegos 
que defendan os intereses da nosa 
Comunidade. Consideramos 
que a riqueza forestal galega é 
importantísima e non podemos 
permitir que desapareza unha das 
principais fontes de emprego que 
posuímos, que ademais representa 
unha parte fundamental da estru-
tura do noso sector forestal. Ence é 
unha referencia en Galicia a nivel 
de aproveitamento dos nosos 
montes e da nosa madeira.

É importante para garantir a via-
bilidade futura dos nosos montes 
que se poidan aproveitar os seus 
recursos. E, nisto, Galicia é unha 
primeira potencia no ámbito 
mundial. Por iso, cómpre dar 
resposta a actitudes irresponsa-
bles de asociacións supostamente 
ecoloxistas que esixen o peche da 
factoría pontevedresa, sen impor-
tarlle cantos miles de familias se 
queden sen ingresos.

Poderían perderse máis de 
5.100 empregos

O sector forestal galego,
en crise se non se renova
a concesión de Ence
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do ano pasado para por en 
valor esta IXP?
As actividades de promoción 
foron sinxelas e limitadas. Fíxose a 
presentación das primeiras canais 
certificadas e realizáronse degus-
tacións con técnicos, profesionais 
e con medios de comunicación. E 
tamén elaboramos folletos e mate-
rial informativo para ir distribuin-
do e dándoa a coñecer.

¿Cómo está a ser recibida no 
mercado?
Dado que estamos a falar de vacún 
maior, a saída ao mercado é aínda 
lenta. Foron algo máis de 300 reses 
as que se comercializaron baixo 
esta nova IXP. Pola nosa parte, 
queremos animar aos gandeiros a 
que inscriban os seus animais, xa 
que a demanda de carne de vaca e 
de boi de calidade vai en aumento, 
e tamén o seu prezo.

¿Cales foron os fitos máis 
sobresaíntes acadados no 
pasado exercicio por Ternera 
Gallega?
A IXP mantivo as súas cifras en 
campo. No mercado si que houbo 
un crecemento significativo 
porque se aumentou un 3,4% o 
número de kilos comercializados 
de carne certificada. Falamos de 
712 toneladas máis. En Ternera 
Gallega, despois de máis de 30 anos 
de funcionamento tampouco é fá-
cil manter esa tendencia crecente. 
Pero todos os anos imos melloran-
do as nosas cifras, aínda que sexa 
con porcentaxes humildes. Puxe-
mos en marcha unha campaña de 
promoción con Gómez Noya, como 
embaixador do noso produto. E 
tamén establecemos un acordo de 
colaboración coa IXP Ternasco de 
Aragón para facer unha campaña 
conxunta de promoción en toda 
España. Xunto a isto, asinamos 
convenios con carnicerías de 
Alemaña para que comercialicen 
a nosa carne. E, desde o punto de 
vista técnico, seguimos incidindo 
na programación dos partos para 
conseguir unha regularización 
produtiva ao longo do ano.

A IXP Vaca e Boi de Galicia 
vén de divulgar o seu primei-
ro exercicio económico com-
pleto, relativo ao 2018. ¿Cal 
é o balance deste primeiro 
ano de actividade?
Os datos do primeiro ano amosan 
o potencial e as posibilidades desta 
nova IXP. Na parte normativa foi 
un ano un pouco parado porque 
estamos pendentes da resposta da 
UE para o rexistro da IXP Vaca 

Galega/Boi Galego. Seguimos 
funcionando cunha protección 
nacional transitoria, pendente do 
recoñecemento pola UE. Para nós 
é moi importante que remate este 
proceso para poder divulgar e si-
tuar no mercado, a todos os niveles, 
o produto amparado. A carne de 
vacún maior ten unha vida máis 
longa e pode chegar a mercados 
máis lonxanos.

¿Cantas explotacións e 
industrias conforman esta 
nova IXP e como se distri-
búen no territorio galego?
No primeiro ano de vida, déronse 
de alta 680 explotacións e rexis-
tráronse máis de 8.500 reses. E xa 
constan dentro da IXP 21 indus-
trias. Son cifras que comezan a 
marcar a tendencia e o camiño 
desta nova Denominación.

¿Cales son os valores dife-
renciais da IXP Vaca Galega/
Boi Galego?
Con esta nova IXP queremos pro-
texer a carne de vacún maior que se 
produce na nosa Comunidade. No 
mercado abunda moita carne que 
sae ao consumo facendo referencia 
a Galicia. E nós sospeitamos que 
non toda é galega. Polo tanto, crea-
mos a IXP para defender o produto 
noso e tamén para conseguir unha 
mellora nos prezos, e que iso reper-
cuta en todos os eslabóns da cadea. 
Paralelamente, queremos evitar 
a picaresca comercial e buscamos 
que o consumidor teña plenas 
garantías do produto.

¿Qué accións de promoción 
se teñen realizado ao longo 

“Queremos protexer e 
promocionar a carne de vacún 
maior que se produce en Galicia”

Presidente do Consello Regulador das 
IXPs de Carne de Vacún de Galicia

Jesús González
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a súa actividade económica e 
facendo da cadea produtiva un 
éxito para todos os seus compo-
ñentes. Trátase, dixo José Gonzá-
lez, de procurar un rural “forte”, 
“con futuro” e no que “non só se 
poida seguir vivindo, senón que 
ademais se desexe vivir”.

Ademais, o titular do Medio 
Rural aproveitou a presenza de 
produtores de castaña no concello 
de Folgoso para anunciar que 
este mesmo mes se convocará por 
primeira vez dende a súa constitu-
ción a Mesa da Castaña. Trátase do 
órgano asesor de carácter consul-
tivo que se creou para favorecer a 
produción deste froito e defender 
o sector e que está integrado polos 
principais axentes sociais relacio-
nados coa castaña.

A Consellería do Medio Rural 
desenvolverá un Plan de Recupe-
ración dos Soutos Tradicionais de 
Galicia para poñer en valor a pro-
dución de castaña na nosa comu-
nidade. Farao en diferentes fases, 
que preverán dende a identifica-
ción e a caracterización dos soutos 
ata a implantación dun modelo 
de aproveitamento da castaña, de 
forma que a súa transformación 
se faga nas propias zonas produto-
ras, mantendo sempre a propie-
dade dos terreos nos habitantes 
das aldeas e procurando fórmulas 
de tipo cooperativo ou asociativo 
para a súa xestión conxunta. Esta 
iniciativa impulsará, ademais, 
a especialización do turismo 
arredor da actividade económica 
de explotación da castaña.

Así o anunciou o conselleiro 
do Medio Rural, José González, 
nunha visita a Folgoso do Courel, 
que será o concello piloto para a 
posta en marcha desta iniciativa. 
De feito, tal e como destacou o 
titular de Medio Rural, este mu-
nicipio da montaña luguesa estase 
a beneficiar dunha actuación de 
recuperación e posta en valor dos 
seus soutos tradicionais, na que 
a Xunta investiu máis de medio 
millón de euros.

O conselleiro puido comprobar 
o avance dos traballos e expli-
cou que xa están rematadas as 
dúas primeiras fases do plan, 
que consistían na diagnose, na 
elaboración dos traballos topográ-
ficos e na redacción dos proxectos 
de obra e, en segundo lugar, na 
execución das obras principais 
que incluían a roza das parcelas e 
a execución dos camiños de acceso 
e interiores.

Segundo explicou o conselleiro, a 
terceira das fases, que xa come-
zou, consiste na posta en cultivo 
dos castiñeiros. Inclúense aquí a 
poda sanitaria e a loita biolóxica, a 
mellora dos camiños de acceso e a 
roza dos soutos.

Modelo de actuación
Estas intervencións servirán de 
modelo para actuar nos soutos 
repartidos por toda Galicia que, 
abranguen entre 25.000 e 30.000 
hectáreas, das cales case 2.700 se 
sitúan en Folgoso do Courel, con 
arredor de 45 soutos.

Deste xeito, remarcou o consellei-
ro, “queremos que o rural sexa o 
motor do crecemento da Galicia 
que vén”, cunha aposta polo rural 
competitivo, promocionando 

Medio Rural promove un 
Plan de Recuperación dos 
Soutos Tradicionais

A iniciativa pretende 
tamén impulsar o 
turismo en torno 
á explotación da 
castaña

O plan recuperará 
30.000 hectáreas 
de soutos para a 
produción de castaña
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A Asociación Agraria de Galicia 
contou cun espazo expositor de seu 
na III Feira Profesional de Ma-
quinaria, Agricultura e Gandería 
Cimag-GandAgro, que se celebrou 
do 21 ao 23 de febreiro no recinto 
feiral de Silleda.

Neste foro, a Asociación Agraria de 
Galicia exhibiu músculo infor-
mando aos seus asociados e tamén 
aos visitantes que se achegaron ata 
o seu espazo expositor dos diversos 
servizos que ofrece a asociación, 
así como das empresas e partners 
cos que colabora. Xunto a isto, 
obsequiouse con pequenos regalos 
a todos aqueles que se pasaron polo 
stand.

No espazo expositor da asociación 
tivo un especial protagonismo a 
revista Axenda Agraria, editada 
pola Asociación Agraria de Galicia 
e que funciona como escaparate do 
traballo que dende aquí realiza-
mos. Así, distribuíronse números 
anteriores desta publicación, que 
detalla pormenorizadamente todas 
as novas e os fitos que teñen que 
ver co sector agrogandeiro galego, 
informando tamén dos servizos 
e das xornadas que se organizan 
e dos cambios normativos que afec-
tan aos nosos asociados.

Visitas institucionais
Xunto a isto, ata o stand da asocia-
ción en Cimag-GandAgro despra-
zouse unha comitiva institucional 
encabezada polo vicepresidente 
da Xunta, Alfonso Rueda, e polo 
conselleiro do Medio Rural, José 
González. Xunto a eles, estaban 
o director xeral de Desenvol-
vemento Rural, Miguel Ángel 
Pérez Dubois; o director xeral de 
Gandería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, José Balseiros; o 
alcalde de Silleda, Manuel Cuíña; e 
o responsable de Economía e Coo-
peración Municipal da Deputación 
de Pontevedra, Carlos López Font.

Na xornada inaugural da feira 
tamén visitou o stand o presidente 
de Asaja España, Pedro Barato, 
quen mantivo un pequeno en-
contro co persoal que traballa nas 
nosas oficinas nas localidades de 
Santiago, Silleda e Lalín.

O stand da Asociación Agraria 
de Galicia en Cimag-GandAgro 
estivo aberto durante todo o tempo 
que durou a feira, do 21 ao 23 de 
febreiro, en horario de 10:00 a 19:00 
horas.

A Asociación Agraria de Galicia
tivo un espazo expositor propio 
en Cimag-GandAgro

Na xornada 
inaugural da feira 
visitou o stand o 
presidente de Asaja 
España, Pedro 
Barato

No stand da 
asociación tivo un 

especial protagonismo 
esta publicación, 
Axenda Agraria
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Agrotec Entrecanales-Lely. Este 
sistema automatiza a distribu-
ción e aproximación do alimento 
nas explotacións, liberando aos 
gandeiros da rutina de alimentar 
ás vacas e aforrándolles tempo.

A III Feira Profesional de Maqui-
naria, Agricultura e Gandería, 
Abanca Cimag-GandAgro atraeu 
na edición de este ano, celebrada 
no recinto Feira Internacional de 
Galicia ABANCA entre o 21 e o 
23 de febreiro, a 18.744 profesio-
nais con capacidade de compra e 
intención de realizar negocios. Os 
asistentes proviñan de distintos 
puntos de España, especialmente 
de Galicia, Asturias, Cantabria e 
Castela-León, e tamén de Portugal.

Este ano, a feira ofreceu gran 
propostas de ámbitos como a sani-
dade e hixiene animal, nutrición, 
fertilizantes, sementes, xenética 
e animal vivo, equipamentos, 
sistemas de muxidura, tractores 
e motocultores, maquinaria 
para explotacións, recolección, 
preparación de solo e de semente, 
ademais de compoñentes e acceso-
rios. Á diversidade de maquinaria, 
instalacións e produtos sumáron-
se as razas que se promocionaron, 
entre elas as autóctonas de Galicia, 
en perigo de extinción.

Máis de medio millar de firmas 
expositoras de 32 países estiveron 
presentes, o que supón un 39% 
máis que en 2017. Os expositores 
directos sumaron un 13,2% máis e 
procedían de seis países: Alemaña, 
Austria, España, Francia, Italia e 
Portugal. Estas empresas ocupa-
ron unha superficie neta de 12.734 
metros cadrados, un 25% máis que 
na pasada edición.

Diversidade nas 
conferencias
O certame contou con máis de 40 
propostas de gran interese para 
agricultores, gandeiros e profesio-
nais. As conferencias destacaron 
pola súa diversidade. No XXIII 

Monográfico de Gando Porcino 
abordáronse os retos inminentes 
para a industria e a oportunidade 
de negocio que supón o Brexit; 
mentres que nas Xornadas Técni-
cas de Cunicultura se tratáronse 
temas como a bioseguridade.

Os asistentes destacaron a impor-
tancia das xornadas, nas que se 
abordaron aspectos como a separa-
ción de xurros e aproveitamento 
da fracción sólida para camas de 
vacún hixienizadas; transmisión 
natural de nutrientes na cadea 
alimentaria; control da humidade 
e aforro enerxético; novas tec-
noloxías aplicadas á agricultura 
de precisión; técnicas de picado e 
acondicionado de millo forraxeiro 
para ensilado; e o biogás como 
futuro inmediato.

Concursos e distincións
Na feira celebrándose os concursos 
morfolóxicos XXXV Open Inter-
nacional e XXVIII Autonómico da 
Raza Frisoa, nos cales participaron 
164 exemplares de alta xenética. 
Neles ergueuse como Vaca Gran 
Campioa, tanto no autonómico 
como no internacional, Rey 747 
July High Octane, da S.A.T Rey de 
Miñotelo, da Pastoriza (Lugo). Os 
Mellores Criadores foron gande-
ría Manteiga, de Vila de Cruces 
(Pontevedra), no autonómico, e 
gandería Cudaña, de Valdáliga 
(Cantabria), no internacional.

As innovacións tecnolóxicas no 
sector agropecuario foron distin-
guidas en dous concursos: o de 
Máquinas Destacadas Cimag, no 
que se premiaron 18 innovacións, 
e o Abanca GandAgro Innova, 
no que gañou o sistema automá-
tico de alimentación para gando 
vacún Lely Vector, presentado por 

A feira Abanca Cimag-
GandAgro amosa as 
novidades do sector 
agropecuario

O certame contou con 
máis de medio millar 
de firmas expositoras 
de 32 países

A esta edición 
asistiron máis de 

18.700 profesionais 
con capacidade de 
compra e intención 
de facer negocios
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GPS amósase o 
posicionamento 
do equipo e as 
zonas nas que 
se realizou o 
traballo para po-
der comprobar, 
en tempo real, 
que a posición é 
correcta.

Este dispositivo representa un 
primeiro chanzo para traballar 
nunha contorna dixital, xa que 
é válido para todos os aperos que 
se empregen co tractor que o 
incorpore. Os datos do traballo de 
campo almacénanse e amósanse na 
plataforma ofrecendo a trazabili-
dade total das tarefas realizadas. 
Os datos e indicadores que permite 
xerar o SCG proporcionan unha 
información moi valiosa para 
que as empresas agrícolas tomen 
decisións eficaces e eficientes coa 
finalidade de optimizar a mellora 
da súa produtividade e rendibi-
lidade, grazas á visualización de 
tarefas, horas de traballo e control 
de custes.

SCG (Specialty Crops Gateway) 
é o dispositivo de John Deere 
destinado a dixitalizar os labores 
de campo na fase da precolleita. O 
SCG é a primeira ferramenta de in-
tegración 4.0 no sector dos cultivos 
especiais, que permite a recompi-
lación e o procesamento dos datos 
para ter un control pormenorizado 
do traballo realizado no campo e 
dos seus custes.

Actualmente, a recompilación de 
datos realízase de xeito manual, 
o que implica atrasos á hora de 
dos datos que axuden a prever 
resultados e a tomar decisión de 
forma proactiva. Esta recompi-
lación manual de datos ralentiza 
a xestión administrativa das 
empresas agrícolas e non permite 
levar a cabao un correcto control 
do traballo nin dos custes.

Mellora da rendibilidade
Con SCG, John Deere ofrece unha 
solución de baixo custo destinada 
a mellorar a rendibilidade das 
empresas agrícolas (pequenos 
agricultores, técnicos ou grandes 

plantacións), xa que ofrece todas 
as funcionalidades necesarias para 
levar a cabo unha xestión dixital 
das tarefas no campo.

O SCG é un pequeno dispositivo 
que se instala no tractor ou na 
flota de tractores e que se conecta á 
ferramenta dixital de xestión agro-
nómica Specialty Crops Platform, 
o que supón unha conexión directa 
entre o agrónomo e calquera outro 
dispositivo acoplado ao tractor.

Plataforma online
Desde esta plataforma online, deli-
mítanse os predios e configúranse 
as ordes de traballo dos labores 
que cómpre realizar (fertilización, 
pulverización, triturado de leña, 
poda mecánica, etc…) para envialas 
directamente ao tractor.

Así, o operario recibe a orde do tra-
ballo e visualízaa nunha tablet que 
amosa información exacta e doada 
de interpretar das tarefas que cóm-
pre realizar. Pódense comprobar en 
todo momento os datos do traballo 
realizado, ademais mediante 

O dispositivo SCG de John Deere 
permite a dixitalización dos cultivos

É a primeira 
ferramenta de 
integración 4.0 no 
sector dos cultivos 
especiais
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nosa oferta os produtos da marca 
STEYR”, apunta Juan Carlos 
Delgado.

Pola súa banda, Xavier Autonell 
subliña o grande entusiasmo do 
seu equipo ante esta nova opor-
tunidade. “Somos coñecedores de 
que a nosa marca ten unha exce-
lente imaxe en España e Portugal 
e iso fai que nos alegremos aínda 
máis da súa recuperación, posto 
que satisfará as necesidades de 
moitos agricultores”, sinala.

E engade que “Farming Agrícola 
é unha empresa recoñecida por 
atender as necesidades de clientes 
premium moi en liña cos valores 
da marca STEYR. Estamos con-
vencidos de que a súa profesiona-
lidade e experiencia en maquina-
ria agrícola suporá unha vantaxe 
para relanzar a nosa marca”.

Demoagro 2019
Precisamente, STEYR divulgará 
toda a súa gama de tractores en 
Demoagro 2019, unha das maiores 
feiras de maquinaria agrícola de 
España. Nesta ocasión, o foro –que 
cada dous anos se celebra nunha 
cidade distinta– terá lugar en 
Huesca os días 21, 22 e 23 de maio.

Farming Agrí-
cola é o distri-
buidor elixido 
en exclusiva 
pola austríaca 
STEYR para 
reintroducir 
a súa marca 

de tractores en España e Portugal. 
STEYR conta, nos países nos que 
opera, cunha excelente reputa-
ción e un consolidado posiciona-
mento como marca de tractores 
de gama alta, con tecnoloxía pun-
ta e unha calidade excepcional.

Agora, a marca desembarca 
de novo na Península Ibérica 
co obxecto de se posicionar no 
segmento premium do mercado 
de tractores, aproveitando a 
súa reputación e o seus valores 
intanxibles.

Deste xeito, a palentina Farming 
Agrícola distribuirá en exclusi-
va a maquinaria de STEYR nos 
mercados español e portugués. O 
acordo de distribución asinou-
se a comezos do pasado mes de 
febreiro por parte de Juan Carlos 
Delgado, propietario e adminis-
trador único de Farming Agrí-
cola, e Xavier Autonell, director 
xeral de STEYR Ibérica.

Farming Agrícola
Farming Agrícola é unha empre-
sa de tradición familiar e conta 
con case 40 aos de experiencia en 
comercialización das marcas de 
maquinaria agrícola máis puntei-
ras do mercado. Actualmente, ten 
un cadro de persoal de 80 traba-
lladores.

A empresa ofrece solucións 
globais para os eidos agrario e 
gandeiro a través das súas filiais e 
da súa rede propia de distribución 
localizada en diversos puntos da 
Península.

STEYR: calidade e 
innovación
Malia que a marca austríaca 
leva algún tempo sen operar no 
mercado ibérico posto que neste 
ámbito xeográfico a súa activida-
de limitouse nos últimos tem-
pos ao quefacer da súa división 
forestal, STEYR segue a manter 
unha extraordinaria aceptación 
en España e Portugal.

“A nosa misión e ofrecer a maior 
calidade e innovación aos nosos 
clientes. Apostamos por fabrican-
tes cunha sólida tradición e que 
prioricen o investimento en I+D. 
Por isto, estamos profundamente 
satisfeitos de poder incluír na 

A rede de 
distribución de 
Farming Agrícola 
comercializará os 
tractores de STEYR

STEYR volve ao mercado de 
España e Portugal
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blemático Terracota (100 unidades 
por 100 anos de historia Fiat), así 
coma o modelo de transmisión 
continua T5.140AC e o modelo 
T6.180 Dynamic Command. 
Xunto a isto, tiveron un lugar 
protagonista as recolectoras Braud 
New Holland.

Nesta edición de Tecnovid, New 
Holland recibiu dous galardóns no 
apartado de Novidades Técnicas. 
En concreto, foron premiados o 
novo modelo de tractor da cadea 
TK4.110M da empresa, un vehí-
culo destinado a campo aberto e a 
traballos en ladeiras, e o sistema 
de xiro variable CustomSteer 
nas series T6 e T7, que pode ser 
realizado de xeito rápido e seguro 
en diferentes manobras no campo, 
no transporte e en operacións de 
carga frontal.

Na edición 2019 da feira SIMA, 
celebrada recentemente en París, 
New Holland presentou varios 
modelos e melloras coas que am-
plía a súa gama para a produción 
de cultivos e ofrece aos seus clien-
tes unha variedade máis extensa 
de solucións completas.

“Tras un primeiro lanzamento 
de implementos da marca New 
Holland en Agritechnica 2017, 
quixemos integrar gradualmente 
estes produtos na nosa oferta”, ex-
plica Carlos Lambro, presidente da 
marca New Holland Agriculture.

Nesta liña, New Holland amplía 
a súa oferta para explotacións de 
feno e forraxe cunha selección de 
segadoras dianteiras e traseiras, así 
coma con versións de arrastre de 
montaxe lateral e tracción central, 
entre outros produtos. Deste xeito, 
a empresa ofrece implementos 
axeitados para explotacións agro-
pecuarias de todos os tamaños.

Novos modelos de 
segadoras
Xunto a isto, a liña de segadoras 
de discos de New Holland incor-
pora tres novos modelos básicos 
DuraDisc que, cunha anchura de 
traballo de entre 2 e 2,8 metros, 
cobren perfectamente as necesida-
des de profesionais e agricultores 
a tempo parcial que cortan feno e 
forraxe persoalmente. Son doadas 
de manexar e de manter e ofrecen 
un gran rendemento de forma 
sistemática.

Paralelamente, en SIMA 2019 
tamén se presentou por vez 

primeira a segadora triple Mega 
Cutter, cunha anchura de entre 
8,4 e 8,6 metros. Deseñada para 
obter a máxima produtividade, é a 
segadora favorita dos agricultores 
e contratistas de grande escala. A 
oferta para a produción de cultivos 
de New Holland ampliouse tamén 
coa nova CombiWheel de monta-
xe lateral e co arado lixeiro PL.

Tecnovid 2019
En Tecnovid 2019, feira celebrada 
en Zaragoza entre o 26 de febreiro 
e o 1 de marzo, New Holland tivo 
tamén unha relevante presenza.

Deste xeito, a compañía presnetou, 
nunha área expositiva de máis de 
850 metros cadrados, todas as súas 
series enmarcadas no segmento 
dos tractores especiais. Destacou 
por vez primeira en España a 
presenza dos modelos da edicón 
especial do Centenario Fiat, co em-

New Holland deixa pegada en 
SIMA e en Tecnovid 2019

A empresa 
presentou a súa 
oferta ampliada de 
modelos en SIMA, 
celebrada en París

En Tecnovid, New Holland certificou o 
seu liderado no segmento de tractores 
especiais e vendimadoras
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• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 
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MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Más que un seguro

seguro de ganado

vacuno
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A campaña #VisitaAustriaCo-
TractorDoAno (#VisitaAus-
triaConElTractorDelAñ) ten un 
carácter anual con validez ata o 31 
de decembro de 2019. Para máis 
información sobre as condicións 
da promoción, pódese visitar á 
web www.visita-austria-con-el-
tractor-del-año.com. Tamén se 
pode preguntar directamente nos 
concesionarios CASE IH.

CASE IH celebra o premio “Tractor 
do Ano 2019” regalando unha 
viaxe a Austria a todo aquel que 
adquira un Maxxum Active Drive 
8 durante 2019, no marco da súa 
campaña #VisitaAustriaCoTrac-
torDoAno (#VisitaAustriaConEl-
TractorDelAño). “Nunca antes o 
fixeramos. Sabemos que regalar 
unha viaxe, pola compra dun 
tractor, sen sorteos, é unha cam-
paña fóra do común, pero temos 
motivos suficientes para festexar 
os éxitos do Maxxum Active Drive 
8 cos nosos clientes”, comenta Toni 
Ruiz, director de CASE IH para 
España e Portugal.

“Por outra banda, escoitamos aos 
nosos clientes e se hai algo que lles 
ilusione de verdade é ter a opor-
tunidade de visitar as nosas liñas 
de montaxe e coñecer de primeira 
man a historia que hai por tras 
de cada un dos nosos tractores”, 
engade Toni Ruiz. O regalo desta 
promoción, á que se pode acceder 
ao mercar calquera dos cinco 
modelos que compoñen a gama 
Maxxum Active Drive 8 (116 a 145 
CV), consiste nunha viaxe de dous 
días para unha pesoa e inclúe un 
tour exclusivo pola fábrica e unha 
visita á cidade de Viena.

CASE IH lévate de viaxe á súa 
fábrica en Austria ao mercar un 
Maxxum Active Drive 8

A campaña está 
activa ata o vindeiro 
31 de decembro

CASE IH logrou na feira SIMA 
2019 dous novos títulos Máquina 
do Ano. Nesta ocasión polo novo 
modelo Versum CVX Drive con 
motor Fase V, na categoría de trac-
tores de clase media (120-180 CV), 
e polo Quadtrac CVX Drive, na 
categoría de tractores XXL (máis 
de 400 CV). Estes dous premios 
enfatizan o rendemento amosado 
pola transmisión continua, unha 
característica distintiva de Case IH, 
así coma os beneficios eficientes 
do combustible e os excelentes 
resultados operativos da tecnoloxía 
de eirugas.

Dous novos títulos Máquina do Ano

A campaña
#VisitaAustriaCoTractorDoAno 
(#VisitaAustriaConElTractorDelAño) 
responde ás peticións de moitos clientes de 
CASE IH, que expresaron o seu desexo de 
coñecer a factría onde se fabrica o tractor 
mellor valorado do ano. 



M A Q U I N A R I A

33

funcionamento. A organización 
traballa para manter o éxito das 
anteriores edicións co obxectivo 
de acadar os mesmos niveis de 
expositores e visitantes, e manter 
a internacionalización da feira. De 
feito, este evento é o único da in-
dustria forestal en España que ten a 
catalogación de feira internacional.

A previsión é que este ano unhas 
200 marcas estean representadas no 
evento, no que tamén se fará finca-
pé na importancia do uso das novas 
tecnoloxías aplicadas ao sector 
forestal. Na última edición partici-
paron 134 expositores procedentes 
de 14 países e 11.000 visitantes 
profesionais de toda Europa.

A XII Feira Internacional Forestal 
Asturforesta exhibirá do 20 ao 22 
de xuño no Monte Armayán, en 
Tineo (Asturias), as principais novi-
dades do sector. Avalada polo éxito 
das anteriores edicións, a principal 
novidade deste ano é a ampliación 
do recinto, polo que os expositores 
contarán con maior amplitude e 
comodidade. Un dos seus grandes 
atractivos é que permite realizar de-
mostracións forestais de maquina-
ria en condicións reais de traballo.

Nesta edición habilitarase unha 
nova área para probar as máquinas. 
Nela presentaranse as novidades 
máis importantes do sector e os 
visitantes poderán ver in situ o seu 

Novidades e 
tecnoloxía en 
Asturforesta

Abierto el plazo
de inscripción hasta el

31 de mayo

Solicita tu entrada gratuita en: www.asturforesta.es  • T (+34) 985 801 976
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Diferenzas con países 
terceiros
Paralelamente, insístese en que 
a UE mitigue as diferenzas neste 
asunto con países terceiros me-
diante acordos bilaterais e, incluso, 
insta a prohibir o transporte de 
animais vivos a países que non 
cumpran coas normas.

O texto da Resolución recomenda 
a creación dunha comisión de 
investigación sobre o benestar dos 
animais transportados dentro e 
fóra da UE. Unha iniciativa que se 
desenvolvería a comezos da vindei-
ra lexislatura. Finalmente, ínstase 
á Comisión a investigar de forma 
axeitada as denuncias de malos 
tratos a animais transportados e o 
incumprimento da normativa.

Nunha resolución aprobada o pa-
sado 14 de febreiro por 411 votos a 
favor, 43 en contra e 110 absten-
cións, o Parlamento Europeo 
reclama que se aplique de forma 
firme e uniforme a lexislación 
comunitaria de 2005 sobre pro-
tección de animais transportados. 
Na súa opinión, esta normativa 
aplícase deficientemente nalgúns 
estados da UE. Por este motivo, 
a Comisión Europea impoñerá 
sancións a aqueles países que non 
cumpran coa norma.

Tal e como se fai constar na Reso-
lución aprobada, os estados da UE 
deberían perseguir as infraccións 
con sancións efectivas e harmo-
nizadas, incluída a confiscación 
de vehículos que se usen para o 
transporte irregular. Tamén se 
recomenda apostar pola reciclaxe 
obrigatoria do persoal que realiza 
tarefas de transporte de animais.

Neste sentido, o Parlamento Eu-
ropeo pide ás autoridades nacio-
nais que fagan máis controis sen 
previo aviso e baseados no risco e 
tamén que informen a outros paí-
ses polos que poida circular unha 
ruta de transporte que rexistre 
unha infracción. Ademais, esixe 
que se suspendan ou retiren as li-
cenzas de transporte aos infracto-
res reincidentes, que se prohíban 
os vehículos e buques que non 
cumpran coas normas e que se 
adapten os portos ás esixencias do 

benestar animal, coa mellora dos 
controis previos á carga.

Os eurodiputados tamén queren 
promover unha actualización 
científica das normas da UE sobre 
vehículos de transporte para 
garantir unha ventilación e un 
control de temperatura axeitados 
e suficientes, sistemas propicios 
de bebida e alimentación líquida 
para os animais in itinere, redu-
ción da densidade de ocupación e 
incorporación ás rutas de vehículos 
axeitados ás necesidades de cada 
especie.

Viaxes curtas
O Parlamento Europeo tamén lem-
bra que as viaxes e desprazamentos 
de animais deben ser o máis curtas 
posibles. Neste sentido, avógase por 
apoiar instalacións locais, móbiles 
ou en lugares de explotación, de 
sacrificio e transformación, que se 
sitúen en emprazamentos próxi-
mos ao lugar de cría. Tamén se 
recomenda fomentar os circuítos 
curtos de distribución e as vendas 
directas, para evitar o transporte 
animal.

Xunto a isto, a Resolución aproba-
da avoga porque se especifiquen os 
tempos de viaxe axeitados para as 
diferentes especies e que se desen-
volva unha estratexia para pasar 
do transporte de animais vivos ao 
transporte de carne e cereais ou ma-
terial xenético, cando sexa posible.

A lexislación sobre a protección 
dos animais transportados na UE

A Resolución 
aprobada 
avoga porque se 
especifiquen tempos 
de viaxe axeitados 
para as diferentes 
especies

A normativa 
actual aplícase 
deficientemente 
nalgúns estados 
da UE
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ou unha adega poden compartir 
comunicacións e coñecer datos 
comúns, como poder ser o caso 
da localización de determinadas 
pragas ou doenzas fitosanitarias. 
Existe tamén a posibilidade de 
crear grupos pechados nos que os 
usuarios se poden comunicar entre 
si para pedir consellos ou propor 
solucións.

Osigris nace co obxectivo de ofrecer 
aos agricultores a posibilidade 
de dixitalizar a xestión dos seus 
cultivos de xeito gratuíto. Trátase 
dunha ferramenta especialmente 
concibida para pequenos e me-
dianos agricultores, que ata o de 
agora, por razóns económicas ou 
loxísticas, non puideron acometer 
esta dixitalización. Deste xeito, o 
obxectivo principal deste proxecto 
é permitir aos usuarios a organi-
zación e xestión dos seus cultivos 
dunha maneira máis cómoda e efi-
ciente, coa finalidade de mellorar a 
produtividade e abaratar custos.

Para completar o rexistro e come-
zar a utilizar Osigris, tan só se pre-
cisa descargar a app correspondente 
e rexistrarse, cumprimentando un 
formulario moi sinxelo. Unha vez 
feito isto, introdúcense os datos 
dos predios e leiras que se queren 
xestionar. Cando se finalice coa alta 
dos terreos, cada usuario introdu-
cirá os seus datos persoais. Neste 
sentido, a ferramenta permite que 
se convide a terceiros para que éstes 
tamén poidan empregala (isto é 
especialmente relevante no caso de 
que os terreos sexan traballados por 
grupos de persoas).

Caderno de campo
A información que se pode intro-
ducir no software é a corresponden-

te a pragas, tratamentos, fertili-
zantes ou evolución dos cultivos. 
Toda esta información vai estar a 
disposición do usuario, que tamén 
pode acceder a un arquivo histórico 
e a comparativas de diversos datos 
relativos aos seus predios.

Coa información introducida, e 
tras meter os datos referentes a 
maquinaria empregada, o sistema 
xerará un apartado de caderno de 
campo, documento esixido pola 
administración competente, ao que 
se poderá acceder no momento no 
que se desexe.

Xunto a isto, o sistema ofrece infor-
mación meteorolóxica de interese 
para os usuarios, extraída a través 
das extensas redes de AEMET e 
Meteogalicia. Tamén se ocupa de 
alertar sobre enfermidades e pragas 
(neste sentido, cando un usuario 
introduce datos deste tipo, os que 
teñen o mesmo cultivo nun radio 
de ata 50 quilómetros recibirán 
unha alerta).

Comunidades propias
Doutra banda, Osigris ofrece a 
posibilidade de crear grupos entre 
usuarios con intereses comúns ou 
que queiran compartir informa-
ción pormenorizada. Por exemplo, 
grupos de persoas que traballan 
ou xestionan unha cooperativa 

Esta ferramenta 
posibilita a xestión 
agraria dun xeito 
máis cómodo e 
eficiente

Osigris permite 
dixitalizar os cultivos 
de xeito gratuíto
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Neste sentido, o titular de Medio 
Rural explicou no seno da Confe-
rencia Sectorial que, a día de hoxe, 
están adheridos un total de 177 
municipios galegos, á espera de que 
se poidan sumar máis. José Gon-
zález explicou que nestes intres 
estase a desenvolver o convenio 
e, ao longo dos vindeiros meses, 
comezarase coa limpeza das faixas 
de seguridade naquelas parroquias 
de alta actividade incendiaria.

Tamén se abordaron, no decur-
so desta xuntanza en Madrid, 
outras cuestións relacionadas coa 
prevención dos incendios forestais, 
avanzando no proceso de elabo-
ración dos plans municipais de pre-
vención e extinción de incendios e 
na colaboración entre o Ministerio, 
as Comunidades Autónomas e as 
diferentes entidades locais.

O conselleiro do Medio Rural, 
José González, e o presidente da 
Federación Galega de Municipios 
e Provincias (Fegamp), Alfredo 
García, fixeron un seguimento 
conxunto ao convenio asinado 
tempo atrás entre ambas insti-
tucións e a empresa Seaga para a 
protección das aldeas.

Tras a separación das áreas de 
planificación e ordenación forestal 
do dispositivo de loita contra os 
incendios, reforzando a aposta pola 
prevención dos lumes, o conselleiro 
e o presidente da Fegamp marcaron 
unha folla de ruta para executar o 
obxecto do convenio, que se define 
en dúas fases.

Elaboración dos plans 
básicos de prevención
Así, nunha primeira fase, os conce-
llos galegos que se adheriron no seu 
día ao convenio de colaboración 
trasladarán á Consellería do Medio 
Rural toda aquela información 
cartográfica (coa delimitación dos 
núcleos poboacionais para que se 
poidan delimitar as faixas) da que 
dispoñan.

O obxecto é que a propia Conselle-
ría poida colaborar na elaboración 
dos plans básicos de prevención de 

incendios de cada un dos concellos 
sumados ao acordo e á planimetría 
das franxas coa correspondente 
identificación dos titulares catas-
trais dos predios.

Unha vez aprobados os plans e 
definidas completamente as faixas 
secundarias (aquelas próximas aos 
núcleos de poboación), iniciaríase 
unha segunda fase, na que se execu-
tarían os labores de limpeza e roza.

Carácter pioneiro
Precisamente, o conselleiro do 
Medio Rural puxo como exem-
plo a sinatura deste convenio na 
súa participación en Madrid nas 
xuntanzas do Consello Consultivo 
de Política Agrícola para Asuntos 
Comunitarios e da Conferencia 
Sectorial de Agricultura e Desen-
volvemento Rural.

José González sinalou o carácter 
pioneiro deste convenio, para o es-
tablecemento dun sistema público 
de xestión da biomasa nas faixas 
próximas aos núcleos de poboa-
ción, incidindo así na prevención e 
no traballo conxunto entre admi-
nistracións para conseguir reducir 
o número de incendios forestais 
e, sobre todo, evitar o risco para a 
sociedade.

Galicia é pioneira no establecemento 
dun sistema de protección das 
aldeas para anticiparse aos incendios

O conselleiro do Medio Rural 
divulgou esta experiencia 
pioneira no Consello Consultivo 
de Política Agrícola para 
Asuntos Comunitarios
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gandería permaneceu inmobili-
zada, tras a realización de probas, 
e non puido acceder aos pastos.

Os seguros teñen futuro
Nos últimos anos producíronse 
dúas circunstancias importantes. 
Dunha banda, a desaparición 
case total da brucelose en todas 
as autonomías. Isto supuxo que 
o programa de erradicación 
desta doenza pase a unha segunda 
fase de control que provoca que 
a aparición dun só caso illado 
obrigue ao sacrificio de toda a 
explotación, tal e como indica a 
lexislación.

Doutra banda, a tuberculose 
bovina presentou un repunte no 
número de rabaños positivos nal-
gunhas zonas e estase a analizar se 
existe unha correlación entre esta 
circunstancia e a fauna silves-
tre. De ser así, o seguro agrario 
cobraría un protagonismo maior, 
sempre capaz de adaptarse ás 
novas circunstancias que se creen 
nas producións agrarias.

Galicia é unha das autonomías 
máis gandeiras de España. No 
exercicio de 2018, contratáronse 
máis de 4.200 pólizas de seguro 
en explotacións de gando vacún, 
que deron cobertura a preto de 
377.000 animais.

Canto mellor e máis selecto 
é o gando e mellor é o estatus 
sanitario da gandería, maior é a 
preocupación do produtor polas 
consecuencias que pode acarrexar 
que un animal resulte positivo 
nalgunha das doenzas da campa-
ña oficial –centrada, sobre todo, 
na brucelose e na tuberculose-, e 
que iso conleve, ademais, a inmo-
bilización da granxa ou, incluso, 
o sacrificio de todos os animais.

Ao longo dos seus 40 anos de 
existencia, o Sistema Español de 
Seguros Agrarios Combinados 
tense consolidado coma o mellor 
instrumento para a xestión dos 
riscos, contribuíndo en gran me-
dida a soster as rendas agrarais. 
Cada vez son máis os produtores 
que inclúen o seguro agrario nos 
custos fixos da súa explotación, 
conscientes de que dota de maior 
competitividade ao sector agrario 
para facer fronte aos retos que se 
lle presentan na actualidade.

Adaptación ás necesidades 
do sector
O seguro de gando vacún inclúe, 
como garantía básica, unha valo-
ración dos animais complemen-
taria á que o gandeiro percibe da 
administración, compensando o 
valor real dos animais sacrifica-
dos. Neste sentido, destaca unha 
mellora das compensacións nos 
últimos anos. Todo grazas á capa-
cidade do Sistema por adaptarse 
ás necesidades do sector, fronte ás 
perdas que provocan as enfermi-
dades sometidas a campañas de 
erradicación.

Ademais, coas distintas posibi-
lidades de aseguramento que se 
ofrecen, o gandeiro pode protexer 
a súa explotación a través da 
contratación dunhas garantías 
adicionais que perfeccionan 
a cobertura básica. No caso do 
saneamento son, principalmente, 
o saneamento extra e a privación 
de acceso a pastos.

A primeira garantía proporciona 
ao gandeiro unha contía econó-
mica semanal polo tempo que 
se impedira a restitución dos 
animais produtivos sacrificados. 
Mentres, a segunda indemniza en 
base ás semanas durante as que a 

As campañas oficiais de saneamento 
gandeiro e o seguro agrario

O seguro agrario 
dota de maior 
competitividade ao 
sector para facer 
fronte aos retos 
que se presentan 
na actualidade
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Hai xa 10 anos que Gemma San Pedro Jiménez, 
enxeñeira forestal nada en Barcelona, comezou a 
reconversión duns terreos herdados pola súa nai que 
estaban abandonados en Guntín (Lugo) no que hoxe 
é Cabuxa Natur. Sen relación con explotacións gan-
deiras, con animais nin co campo, a emprendedora 
lanzouse a crear a súa propia empresa.

Polo camiño, moitas dificultades, algunhas só por 
ser muller, pero hoxe, unha década despois, mira 
orgullosa as súas cabras: “xa podo dicir que teño o 
meu propio rabaño; todas naceron xa aquí”. Ade-
mais, Gemma presume de que está “a cero”, é dicir, 
que non ten débedas derivadas da posta en marcha 
do negocio.

De Celanova (Ourense) chegaron nun camión as súas 
primeiras 170 cabras. Lembra cando as viu baixar. 
“E agora, que?”, conta que pensou. Hoxe ten 270, das 
cales 100 son cabra galega. O cabrito ecolóxico para 
carne que comercializa costa arredor de 100 euros a 
peza, en función do peso.

Ao ano, as súas cabras reprodutoras danlle entre 
150 e 200 cabritos ecolóxicos que vende, na súa gran 
maioría, a particulares. A carteira de clientes asegura 
que está cuberta. O segredo do bo sabor dos seus 
cabritos radica en que non comen penso. “Eu non 
suplemento nada”, destaca a propietaria de Cabuxa 
Natur.

Partos programados
Gemma dedica os seus días ao coidado dos animais, 
pero as súas rutinas varían en función da época do 
ano. “Fago programación de partos para que os cabri-
tos veñan no bo tempo. Abril é o mes máis intenso 
de partos”, comenta, mentres engade que aparta aos 
machos “para que os cabritos veñan co sol”.

Cando saca a pastar ás súas cabras ao monte, durante 
dúas ou tres horas, aproveita para observalas. “Aí 
fíxome en que unha está coxa, en que outra ten 
conxuntivite, que lle falta pouco para parir...”, asegu-

Cabuxa Natur, 
unha década 
dedicada ao 
cabrito ecolóxico
A dona do negocio é unha enxeñeira 
forestal nada en Barcelona
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A explotación 
de Guntín ten 
50 hectáreas e 
270 cabras

ra. “A cabra ten fama de dura, pero 
é o animal máis delicado que hai”, 
salienta.

“Non me aburro nunca”, asegura 
a emprendedora, quen afirma que 
entre maio e agosto o que lle leva 
máis traballo é manter o peche dos 
pastos rozado. A explotación ten 50 
hectáreas, das cales 34 son de pasto 
con sete quilómetros de peche 
electrificado.

A algunha das cabras Gemma ten-
lle un agarimo especial. “Non sirvo 
para gandeira”, di riseira, á vez que 
explica: “hai unha que ten catro 
anos e nunca me trouxo un cabrito, 
pero é tan preciosa e cariñosa que 
segue aquí. Poño moito sentimen-
to”, recoñece.

Un sector abandonado
A dona de Cabuxa Natur denun-
cia que o seu modelo de negocio 
non recibe ningún tipo de axuda 
das administracións. “Estamos 
marxinados, abandonados, non 
importamos nada. Ao que se lle dá 
prioridade é ao leite e parece que 
nós non existimos, mesmo que mo-
lestamos”, afirma, á vez que sostén 
que a maioría aposta por sistemas 
de explotación intensivos, que im-
plican “movemento de maquinaria 
pesada, pensos, medicamentos...”.

Malia á falta de apoio está satisfeita 
e orgullosa do seu sistema empre-
sarial. “Debería de ser o futuro, 
pero non vexo a moita xente que 
se anime a que o futuro sexa así”, 
sostén.

Machismo no campo
A propietaria da explotación de 
cabrito ecolóxico denuncia que 
percibiu actitudes machistas 
desde o inicio e que, na actualida-
de, continúan, moitas veces por 
parte das propias mulleres. “É fre-
cuente que cheguen e pregunten: 
‘Onde está o xefe?’, ou que digan: 
‘Podo falar co xefe?’”.

“Non me tomaban en serio en 
ningún sitio. Cando ía pedir orza-
mentos, por exemplo, para unha 
rozadora, tíñame que xustificar 
unha chea e mirábanme coma 
se fose molestar”, comenta. A 
mesma sensación tívoa cando foi 
a comprar un coche que lle per-
mitira moverse pola súa explota-
ción ou cando encargou o camión 
para transportar as súas primei-
ras cabras. “O dono do vehículo 
pensaba que lle estaba tomando 
o pelo, pero despois chamoume 
para pedirme perdón”, conta.

Desas primeiras 170 cabras che-
gadas de Ourense xurdiu o que 
hoxe é Cabuxa Natur, todo un 
exemplo de produción ecolóxica 
e de emprendemento feminino 
no campo.

“Xa podo dicir que 
teño o meu propio 
rabaño”, destaca 
Gemma San Pedro
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capacidad de adaptación superior 
a la media de los animales, su 
inteligencia y astucia. Además de 
ser un animal omnívoro puede 
optar por una dieta vegetariana, o 
carnívora (también se alimentan 
de carroña) indistintamente, lo 
que facilita su subsistencia. Esto, 
acompañado de un cuerpo cónico 
duro pero ágil, que le facilita 
entrar y permanecer en bosques 
intransitables para el humano, así 
como sus extraordinarios senti-
dos del oído y el olfato (la vista no 
es su fuerte), hace que sea difícil 
controlar su población solamente 
con la caza. En la búsqueda de 
alimento le ayudan su olfato y 
un arma que tienen los jabalíes 
que es la mejor “excavadora de la 
naturaleza” como es el hozar es-
carbando la tierra con su jeta para 
encontrar alimentos vegetales 
u otros animales vertebrados o 
invertebrados.

Sanidad animal
Desde hace algunos años la 
Peste Porcina Africana (PPA), 
en concreto desde 2014, viene 
avanzando por medio del jabalí 
hacia España desde países del Este 
de Europa (Lituania, Letonia, 
Estonia y Polonia, procedente 
de Rusia y el Cáucaso) y de los 
Cárpatos (fronteras de Austria, 
la República Checa, Eslovaquia, 
Polonia, Ucrania, Rumania, Ser-
bia y el norte de Hungría). Desde 
el punto de vista de la sanidad 
animal se ha emitido una alerta 
a nivel europeo de la presencia de 
PPA en jabalíes, prohibiéndose 
sus exportaciones de animales 
vivos, canales o sus productos de 
jabalíes y cerdos.

En los últimos meses las noticias 
de la prensa no paran de imputar 
a los jabalíes de ser los causantes 
de multitud de accidentes de 
tráfico (por encima de 2.500 acci-
dentes solo en Galicia, de un total 
de 4.748 accidentes con animales 
en el año 2018), poniéndoles en el 
centro de la diana del rechazo de 
la sociedad; también es cierto que 
destrozan los campos de cerea-
les (los maizales les encantan) y 
hortalizas, incluso destrozan los 
verdes campos de fútbol de nues-
tra comunidad.

A mayores aparece en la prensa 
alguna noticia de ataques a perso-
nas de los jabalíes; y su aparición y 
paseos por las ciudades y pueblos, 
que son grabados con móviles, 
crean una importante alarma so-
cial. Esta situación con los jabalíes 
ha existido siempre, pero en la 
actualidad las noticias tienen una 
difusión enorme, y mucho tiene 
que ver con las nuevas tecnolo-
gías (grabaciones con móviles y 
difusión).

Lo que es una realidad es que hay 
un incremento muy importante 
de la población de jabalíes, al te-
ner pocos depredadores, y los que 
tienen, lo son más en edad juvenil 
(en jabatos o rayones) que en edad 
adulta, como puede ser el lobo, 
zorro y aves rapaces. También la 
despoblación humana del campo 
y la falta de limpieza de montes y 
las repoblaciones forestales han 
influido en que este animal haya 
aumentado su número de forma 
preocupante.

Pero no debemos olvidar que el 
jabalí es un animal que tiene una 

El jabalí:
un peligro para
el sector porcino
Los humanos no podemos infectarnos     
con la peste porcina
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Recientemente se ha producido 
un hecho relevante en la propaga-
ción del PPA, que es que a finales 
del mes de febrero de 2019 se loca-
lizaron jabalíes afectados de PPA 
en las fronteras de Bélgica, Lu-
xemburgo con Francia, y parece 
que los que transportaron el virus 
fueron soldados que estuvieron 

realizando ejercicios militares en 
los países bálticos donde se habían 
diagnosticado casos de PPA.

La PPA es una enfermedad 
altamente contagiosa que está 
causada por un virus de la familia 
Asfarviridae, género Asfivirus, 
existiendo cepas que pueden 
provocar cuadros agudos o hipera-
gudos con niveles de mortalidad 

y morbilidad próximos al 100%, 
si bien otras cepas cursan con cua-
dros clínicos sub-agudos o incluso 
crónicos con menor mortalidad. 
Origina lesiones hemorrágicas 
en la piel y órganos internos por 
lesiones de los endotelios vascu-
lares, pero a diferencia de la Peste 
Porcina Clásica (PPC) esta enfer-
medad no se cursa normalmente 
con sintomatología nerviosa.

En cualquier caso, es imposible 
la diferenciación de estas dos 
enfermedades víricas porcinas 
mediante la sintomatología, y en 
caso de sospecha clínica habrá que 
realizar la toma de muestras del 
animal sospechoso para realizar 
un diagnóstico laboratorial que 
permita su diferenciación (el 
laboratorio de referencia a nivel 
nacional para ambas enfermeda-
des PPA y PPC es el Laboratorio 
Central de Veterinaria (LCV) de 
Algete en Madrid).

Los únicos seres vivos susceptibles 
de contagiarse con la peste porci-

na africana (PPA) son los propios 
jabalíes, los cerdos domésticos, los 
cerdos salvajes africanos (alojados 
en algunos zoológicos) y las garra-
patas. Los humanos no podemos 
infectarnos con la peste porcina, 
pero sí que podemos participar en 
el proceso, sin querer, al trans-
portar productos contaminados 
de un punto a otro y ponerlos a 
merced de los cerdos o jabalíes sin 
darnos cuenta; es lo que se ha de-
nominado la “teoría del bocadillo”, 
que se produce cuando alguien 
lleva mortadela o jamón en un 
bocadillo, el virus persiste en los 
embutidos durante un tiempo. 
Si tú te comes esos embutidos 
porcinos, no te va a pasar nada, 
pero si esos restos de embutidos 
terminan en la basura y lo comen 
cerdos o jabalíes, éstos terminarán 
infectándose.

No queremos ser alarmantes 
pero si se diese la mala fortuna 
de que se produjese un foco de 
PPA, entonces habría que vaciar 
todas las granjas de porcino 

Lo principal es reducir el 
número de jabalíes ya que en 
la actualidad su población es 
excesiva
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Otra estrategia que parece muy 
útil, a medio plazo, mediante 
gestión de poblaciones de jabalíes 
silvestres en la UE, incluyendo 
una adecuada reducción de los 
mismos (para la propia supervi-
vencia). Esta acción debe adop-
tarse en asuntos como la regula-
ción de la zona (cuidado con los 
vertederos que no sean fuente 
de alimentos para los jabalíes), 
prohibición de alimentación 
suplementaria o regulación de los 
cultivos, adaptada a la situación 
particular de cada zona del Estado 
Miembro.

Son fundamentales también 
las campañas de publicidad y 
comunicación, poniendo en valor 
el peligro de la transmisión de la 
PPA por jabalíes hacia todos los 
agentes implicados (productores, 
cazadores, consumidores, turis-
tas) y público en general, para 
minimizar la entrada accidental 
del virus a través de las fronteras 
y, sobre todo, de carreteras entre 
estados de la UE.

(tanto extensivas como las de 
Porco Celta, como las intensi-
vas en la comunidad gallega) y 
sacrificar toda la población. 
Además, el país afectado ten-
dría la prohibición de exportar 
cualquier producto porcino, tanto 
el ganado vivo, como canales, 
así como todos sus productos y 
derivados del cerdo o jabalí, lo 
que sería un cierre de fronteras 
sanitariamente hablando y una 
paralización del sector. Así lo dice 
la Unión Europea (y por exten-
sión el Ministerio de Agricultu-
ra); todo ello supondría pérdidas 
económicas incalculables y la 
ruina de éste sector porcino y de 
todas las industrias derivadas del 
sector.

Medidas preventivas
El Ministerio de Agricultura ha 
publicado a principios de año 
un renovado Plan Nacional de 
Vigilancia Sanitaria en Fauna 
Silvestre (2019), que son normas 
que debemos de tener en cuenta 
para saber cómo actuar con las 
especies silvestres. Pero desde esta 
tribuna diremos que lo primero 
es una coordinación y coope-
ración entre el Ministerio de 
Agricultura (director de orquesta) 
y las comunidades autónomas 
(músicos), para que después cada 

comunidad responsabilice a los 
distintos servicios implicados de 
agricultura, ganadería, medio 
ambiente, veterinarios, sector 
producción, agentes rurales y 
forestales, cazadores, asociaciones 
de vecinos, etc., para regular las 
poblaciones de jabalíes silvestres 
con objeto de prevenir y controlar 
la propagación de la peste porcina 
africana.

Parece vital que la concienciación 
del sector sea plena, porque de lo 
contrario si los jabalíes extienden 
la PPA puede desaparecer el sector 
porcino en el país, y, por supuesto, 
desaparecen los propios jabalíes 
(porque el virus no distingue 
entre un cerdo y un jabalí) y la 
mortalidad en muchos casos es del 
100% (sería similar a la mixoma-
tosis del conejo que despoblaron 
los campos de conejos y no había 
ningún conejo en los cotos de 
caza).

Para ello hay que controlar las 
poblaciones de jabalíes que hay 
actualmente en Europa, ya que 
brotes de la enfermedad con una 
superpoblación harían imparable 
la dispersión de la peste, lo que 
conllevaría el contagio del ganado 
porcino y su inmediato sacrificio.

Es vital que la 
concienciación del 
sector sea plena
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Prensa y comunicación
Hace unos días apareció un 
titular en un periódico autonó-
mico extremeño que decía: “Las 
importaciones ‘descontroladas’ de 
jabalíes amenazan al cerdo ibérico 
extremeño”. Y añadimos no solo 
al cerdo ibérico, también a todas 
las granjas cinegéticas de jabalíes, 
a todos los jabalíes silvestres, y 
a todo el sector porcino que es el 
más relevante de todos los sectores 
ganaderos de España, en cuanto 
a sus exportaciones y como im-
portante aportación económica al 
PIB de España. Las importaciones 
de jabalíes proceden de antiguos 
países como Hungría, aunque en 
este momento están prohibidas, 
siempre hay algunos desapren-
sivos que intentar saltarse la 
prohibición; no es una broma 
destruir un sector productivo 
como el porcino.

También en medios relacionados 
con la caza se pone de manifiesto 
la insatisfacción con titulares 
como “con la gran plaga de jabalíes 
que estamos sufriendo. Y encima se 
compran jabalíes y cerdos vietna-
mitas allá donde las enfermedades 
PPC, PPA, etc. estuvieron siempre 
presentes. Ni aposta se hace peor”. 
Aquí hacemos notar esa irrespon-
sabilidad de tener como mascotas 

“cerdos vietnamitas”, que cuando 
crecen se dejan abandonados en 
los montes, y que llegados a edad 
procreadora se cruzan con los 
jabalíes silvestres recibiendo el 
nombre de “cerdolís” o “jabami-
tas”, que también pueden trans-
mitir las enfermedades víricas en 
cuestión.

Antes de finalizar, y poniendo a 
Galicia como ejemplo, lo principal 
es reducir el número de jabalíes ya 
que en la actualidad su población 
es excesiva, y para eso tendremos 
que sensibilizar a sociedad. No 
se puede estar alimentando a los 
jabalíes con residuos comestibles, 
dejando bolsas de basura fuera de 
contenedores porque el olfato y 
la habilidad de estos animales les 
hacen acceder a los restos de comi-
das. Y en Lugo se han contratado 
arqueros, evitando así las armas 
de fuego, porque los jabalíes se en-
cuentran paseando por las calles 
de la ciudad y carreteras limítro-
fes, provocando “sólo” algún acci-
dente de tráfico. Cuando se estaba 
redactando el presente artículo en 
Guláns- Ponteareas (Pontevedra), 
un jabalí hirió a cuatro personas y 
un perro.

La Xunta de Galicia ha alargado 
el período de caza en un mes para 
reducir en número de anima-
les, pero además está haciendo 
campañas para aprovechamiento 
de la carne de caza, entre las que 
se encuentra este suido. Al mismo 
tiempo se quiere realizar un con-
trol e inspección sanitaria de estas 
carnes para evitar posibles conta-
gios al consumidor. Como dijimos 
el hombre no padece ninguna de 
las pestes, pero puede ser vehículo 
de las mismas.

También la promoción de mata-
deros de especies cinegéticas está 
impulsándose desde la institución 
autonómica, para aumentar la 
inspección de las carnes de caza y 
así poner un grado de seguridad 
para el consumidor. Ni que decir 
tiene que este control debe de 
llevarse acabo siempre por los 
profesionales veterinarios auto-
rizados y que no sean cazadores 
(no se puede ser juez y parte). 
Aquí la sociedad debe exigir a las 

instituciones que gasten dinero 
en análisis de muestras de jabalíes, 
para poder estar seguros que no ha 
llegado esa PPA a nuestra tierra. 
No estaría de más que también se 
comprometiesen otras institucio-
nes provinciales y locales gallegas 
para el control del jabalí.

Y por último, cualquier persona 
que encuentre en el bosque o en 
el campo un cadáver de jabalí, 
al que no se le vea ningún tiro, 
tiene que dar parte a la autoridad 
competente como es el Servicio 
de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) y si puede inspec-
cionarlo un veterinario mejor. Y 
enviar las muestras del cadáver al 
laboratorio de referencia si existe 
alguna duda clínica.

José L. Benedito, Cristina 
Castillo, Joaquín Hernández, 
José Miguel Chapel [Patología 
General y Propedéutica Clínica, 
Dpto. de Patología Animal, Fac. 
de Veterinaria de Lugo (USC-Lu-
go)]; y Rodrigo Muiño (Centro 
Veterinario Meira SLP - Lugo)
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Tampouco se cobren as reclama-
cións por incumprimento nas 
obrigas de tipo laboral, xa sexan 
contractuais ou legais, referentes 
á Seguridade Social, seguro de ac-
cidentes por traballo e pagamento 
de salarios ou similares.

Explotacións gandeiras
No caso das explotacións gandei-
ras, o seguro ampara a responsa-
bilidade civil do asegurado como 
propietario do gando sempre que 
éste se atope dentro de predios ou 
leiras debidamente sinalizadas. E, 
fóra das citadas fincas ou recintos, 
cubriranse os danos ocasionados 
só no caso de que as cercas se teñan 
roto ou deteriorado.

Queda igualmente amparada a 
responsabilidade civil do asegu-
rado durante as actividades de 
pastoreo e durante os traslados do 
gando a feiras. Tamén quedarán 
cubertas as reclamacións que se 
deriven do uso de cans pastores. 
Finalmente, o seguro tamén cobre 
reclamacións derivadas pola prác-
tica de deportes de caza e tiro.

Asegasa, a correduría de seguros 
que se dirixe especialmente a agri-
cultores e gandeiros, ten activos 
varios tipos de pólizas para axu-
darche a cubrir diversas inciden-
cias coas que te podes atopar no 
teu labor cotián. Deste xeito, o seu 
seguro de danos externos de ma-
quinaria protexe a túa empresa ou 
negocio ante calquera imprevisto 
que poida sufrir a maquinaria 
agrícola que empregas.

Neste sentido, indemnizarase ao 
asegurado polos danos materiais 
súbitos, accidentais ou impre-
vistos, que sufran as máquinas 
cubertas pola póliza. Así, cu-
briranse os desperfectos que na 
maquinaria poidan orixinar os 
incendios, as explosións ou as tor-
mentas. Tamén no caso de roubos 
ou expoliacións, caídas, colisións 
ou descarrilamentos.

Fenómenos meteorolóxicos 
adversos
Xunto a isto, tamén se prevé a co-
bertura dos danos que ocasionen 
as caídas de rochas ou os corre-
mentos de terras, as enchentes 
ou os fenómenos meteorolóxicos 
adversos. Paralelamente, tamén se 
cobren os erros no manexo ocasio-

nados por impericia, neglixencia 
ou actos malintencionados que 
realice o persoal do asegurado ou 
terceiros.

Porén, este seguro non se ocupa 
das reparacións que poidan ser 
orixinadas por fenómenos ex-
traordinarios tales como guerras, 
actos terroristas, terremotos ou 
levantamentos militares.

Responsabilidade civil 
agrícola
Outra das liñas aseguradoras máis 
interesantes para agricultores e 
gandeiros que ten abertas Asegasa 
é a de responsbilidade civil. Neste 
sentido, a garantía de responsa-
bilidade civil patronal garante a 
cobertura de indemnizacións que 
poidan ser esixidas ao asegurado 
por danos corporais ocasionados 
nos traballadores mentres reali-
cen o exercicio da súa actividade, 
sempre e cando se atopen dados de 
alta na Seguridade Social.

Non se cubrirán as indemniza-
cións por accidentes que non se 
inclúan no seguro ou as que teñan 
que ver con doenzas profesionais, 
así coma por enfermidades psí-
quicas, cerebrais ou coronarias.

Protexe a túa maquinaria 
agraria con Asegasa

A correduría de seguros 
tamén posúe unha póliza de 
responsabilidade civil agrícola 
e gandeira
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lácteos que temos, como iogures 
ou máis de 300 tipos de queixos”, 
recomendou o director de Fenil, 
á vez que aconsellou analizar 
“como podemos incluílos na nosa 
dieta para facela rica, variada e 
saudable”.

A directora do departamento de 
Nutrición e Ciencia dos Alimen-
tos da Universidade Compluten-
se, Ana María López, apuntou 
que existen “numerosos erros” en 
relación aos lácteos, como crer que 
non é necesario aumentar o seu 
consumo.

“Tamén é un erro pensar que 
son facilmente sustituibles. Hai 
poucos alimentos cun contido e 
biodisponibilidade de nutrientes 
similar e que poidan ser consu-
midos nas cantidades diarias 
en que se consomen os lácteos”, 
subliñou. A experta insistiu en 
que as bebidas vexetais como as 
de soia ou améndoas “non contan 
como racións de lácteos, senón 
como vexetais”. López aseverou 
que “tampouco hai evidencias 
científicas que demostren que 
se asocie o consumo de leite ou 
lácteos a unha maior produción 
de mucosidade ou de asma”.

O Programa de promoción do leite e 
os produtos lácteos no marco dunhas 
prácticas dietéticas adecuadas, co-
financiado pola Unión Europea, 
ten entre os seus obxectivos facer 
fronte á redución do consumo 
destes produtos e reivindicalos 
como esenciais na nosa alimen-
tación porque conteñen practi-
camente todos os nutrientes en 
cantidades elevadas.

As recomendacións de consumo 
de produtos lácteos son entre 
dúas e tres racións, aínda que para 
adolescentes, mulleres embara-
zadas, lactantes e persoas maiores 
aconséllase inxerir entre tres 
e catro porque necesitan máis 
calcio. Unha ración de lácteo 
equivale a un vaso de leite de polo 
menos entre 200 e 250 mililitros, 
un iogur e medio ou unha porción 
de queixo de entre 30 e 60 gramos, 
dependendo do grao de curación.

A denomi-
nación, a 
sentenza
Os expertos 
deben abordar 
os retos e 
oportunidades 
do sector nun 
contexto no 
que prolife-

ran as bebidas vexetais e as fake 
news (noticias falsas) sobre os 
lácteos que están a afectar ao seu 
consumo. O representante da 
Organización Interprofesional 
Láctea (Inlac) e director xeral da 
Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (Fenil), Luis Cala-
bozo, asegurou no marco duns 
Encontros Saudables organizados 
dentro do programa cofinanciado 
por Europa que “non é razoable 
que o consumo de leite dimi-
nuíse nos últimos 15 anos nun 
30%, situándonos en 72 litros por 
persoa e ano. Tamén vemos unha 
tendencia decrecente no consumo 
de iogures e algo máis estable en 
canto ao queixo”.

Luis Calabozo, dentro das xorna-
das celebradas o pasado mes de 
febreiro en Toledo, lembrou que 
unha sentenza do Tribunal da UE 
determina que os nomes “leite” 
e “lácteo” só se poden utilizar na 
comercialización e na publicidade 
para produtos de orixe animal e 
de proteína animal, mentres que 
“produtos lácteos” só se poden 
denominar aos derivados exclusi-
vamente do leite.

Os lácteos, insubstituíbles
“É importante que coñezamos a 
enorme variedade de produtos 

Europa cofinancia un 
programa para fomentar
o consumo de lácteos

O sector debe facer fronte 
á redución da súa inxesta e 
reivindicalos como alimentos 
saudables

A industria identifica 
como principais 
problemas a 
proliferación de 
bebidas vexetais e 
noticias falsas
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cinco D.O.s galegas, co obxectivo 
de mellorar o posicionamento dos 
produtos vinícolas e das comar-
cas que os representan. Precisa-
mente, os labores de promoción 
vitivinícola vanse destinar dous 
millóns de euros dende a Xunta, 
o que eleva ás axudas ao sector do 
viño a máis de sete millóns para o 
período 2019-2020.

Neste sentido, entre os grandes 
retos de futuro –segundo desta-
cou o conselleiro na súa visita ao 
Ribeiro– destacan “o fomento da 
profesionalidade, a creación de 
sinerxias con outros eidos coma 
o turismo ou a gastronomía e 
tamén a busca dun modelo de 
negocio que se basee na diferen-
ciación e na calidade”.

Mesa sectorial do viño
Nas Rías Baixas, o titular de Me-
dio Rural apostou por convocar 
unha mesa sectorial do viño que 
poida canalizar as demandas 
que o sector traslade á Xunta no 
seu conxunto. Neste territorio 
amparado, José González visitou 
a cooperativa Condes de Albarei 
onde informou da contía concre-
ta que o Goberno galego desti-

Para manifestar o compromiso 
da Xunta co sector vitivinícola e 
escoitar as súas demandas concre-
tas, o conselleiro do Medio Rural, 
José González, iniciou unha rolda 
de visitas aos diversos territorios 
amparados galegos. Ata o de 
agora, González visitou xa as Rías 
Baixas, O Ribeiro e Valdeorras 
e máis adiante fará o propio con 
Monterrei e coa Ribeira Sacra.

No decurso destes encontros, o 
titular de Medio Rural destacou 
que o Goberno galego destinou o 
ano pasado máis de tres millóns 
de euros a axudas para a elabo-
ración e comercialización de 
produtos vitivinícolas, aos que 
hai que sumar 4,25 novos millóns 
no orzamento deste ano 2019.

Novas plantacións
En Valdeorras, José González 
mantivo unha xuntanza co presi-
dente desta D. O., José Luis García 
Pando, e cos membros do pleno 
do organismo, que trasladaron á 
Xunta de Galicia a necesidade de 
procurar fórmulas que permitan 
reorientar as terras abandonadas 
cara a novas plantacións e terreos 
produtivos.

A este respecto, o titular de Medio 
Rural destacou que a convocato-
ria de axudas para a reestrutura-
ción de reconversión de viñedos 
de 2019 está dotada con 1,4 
millóns de euros.

Paralelamente, na xuntanza pú-
xose en valor a necesidade de ter 
canto antes lista unha aplicación 
que permita informatizar o traba-
llo administrativo das adegas, 
incluíndo informes e licenzas 
obrigatorias. Tal e como destacou 
García Pando perante o consellei-
ro, “en Valdeorras xa se traballa 
nesta liña”.

Dinamismo do Ribeiro
No Ribeiro, o conselleiro do 
Medio Rural presidiu un pleno 
extraordinario do Consello Regu-
lador. Alí destacou que o 40% das 
solicitudes de axudas á transfor-
mación do viño na provincia de 
Ourense corresponden a este selo 
de calidade, do que eloxiou o seu 
dinamismo.

Tamén no Ribeiro José González 
sinalou que o Goberno da Xunta 
traballa nun Plan Estratéxico 
de Dinamización Territorial das 

A Xunta deseña un Plan Estratéxico 
de Dinamización Territorial das 
cinco denominacións de orixe 
vinícolas galegas
Os territorios amparados solicitan que a Xunta procure fórmulas que 
permitan converter en novas plantacións as terras abandonadas
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nou ás adegas da zona no 2018:                   
2,4 millóns de euros.

En todas as súa visitas, González 
subliñou a aposta pola calidade, 
singularidade e sustentabilidade 
ambiental como piares estra-
téxicos para o incremento do 
valor vinícola galego e para a súa 
expansión a novos mercados.

E tamén salientou a aposta da 
Xunta de Galicia pola promo-
ción dos productos acollidos ás 
denominacións de orixe galegas. 
“Queremos apostar pola calidade, 
polas variedades autóctonas e 
pola comercialización conxun-
ta”, apostilou o conselleiro en 
Valdeorras. “Non falamos dunha 
D.O. única porque cada unha ten 
as súas diferenzas e todas son ne-
cesarias, pero cómpre aproveitar 
as sinerxias comúns”, explicou o 
conselleiro.

Presenza en Fitur
O Plan Estratéxico de Dinami-
zación das Denominacións de 
Orixe galegas, ao que o titular de 
Medio Rural aludiu na súa visita 
aos territorios amparados, foi 
presentado en Fitur 2019, nun 
acto no que tamén participou o 
conselleiro de Cultura e Turismo, 
Román Rodríguez.

Nesta presentación, González ex-
plicou que a iniciativa, bautizada 
co nome de Paseando entre viñedos, 
vai contar coa participación de 
todos os axentes claves do territo-
rio e vai mellorar a coordinación 
público-privada para fomentar 
o desenvolvemento territorial a 
partir do sector vitivinícola.

Cifras do sector
No conxunto das cinco denomi-
nacións de orixe galegas, traba-
llan un total de 15.250 viticultores 
(o que representa aproximada-
mente un 15% dos que existen en 
España). En Galicia hay rexistra-
das 456 adegas e a cantidade de 
viño comercializada anualmente 
na nosa Comunidade Autónoma 
supera os 407.000 hectolitros.

Xunto a isto, os viños galegos 
poden presumir de moi bos datos 
de exportacións con respecto aos 
doutras zonas de España. Así, os 
nosos viños conseguen venderse 
fóra das nosas fronteiras a prezos 
superiores. Para os viños de 
Galicia os mercados principais 
son os Estados Unidos (un 27% 
das exportacións) e o Reino Unido 
(cun 17% de cota de mercado).

José González visitou 
as instalacións de 
diversos consellos 
reguladores 
vitivinícolas galegos
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las 12.900 toneladas de varios 
tipos de queso que Mercadona 
ha comprado a los Proveedores 
Totaler Queserías Entrepinares y 
Queizuar. Ambos proveedores son 
un fiel reflejo de que dentro del 
nuevo modelo Proveedor Totaler 
el tamaño no importa.

La planta de Entrepinares en 
Vilalba, que fabrica en exclusiva 
para Mercadona cremas de queso, 
compró más de 140 millones de 
litros de leche a 150 ganaderos 
gallegos en 2018. Por su parte, 
Queizuar mantiene acuerdos esta-
bles con 55 ganaderías de la zona 
de Touro, y, gracias al volumen 
que ahora comercializa para Mer-
cadona, compró durante el último 
año 12 millones de litros de leche 
gallega para la elaboración de 
quesos con D. O. Arzúa-Ulloa y 
Tetilla. La inversión conjunta de 
ambos proveedores para moder-
nizar y ampliar sus instalaciones 
durante el último año ha sido de 
17 millones de euros.

En los últimos años estamos 
viviendo una revolución en el 
campo gallego impulsada por la 
innovación, que genera una nueva 
dimensión más competitiva y efi-
ciente del sector. La proliferación 
de iniciativas empresariales rela-
cionadas con el campo y el apoyo 
de grandes empresas de la cadena 
agroalimentaria están transfor-
mando el sector, ya que poten-
cian su competitividad, generan 
riqueza en el campo y contribuyen 
a fijar población en el rural.

Un buen ejemplo de esta simbiosis 
es el tándem formado por Merca-
dona y sus 58 Proveedores Totaler 
gallegos, que han establecido un 
nuevo marco de relación a largo 
plazo en el que lo importante no 
es el tamaño del proveedor, sino la 
especialización y la agilidad para 
satisfacer al cliente con productos 
de máxima calidad al mínimo 
precio.

Este respaldo de Mercadona se 
traduce en un importante impulso 
del campo gallego y las economías 
locales. De hecho, Mercadona 
realizó compras a proveedores de 
Galicia por valor de 1.311 millones 
de euros durante 2018 y colaboró 
con más de 700 pymes y produc-
tores de materias primas. Este es-
fuerzo genera un impacto directo 
positivo en Galicia que se traduce 
en la generación de riqueza y en la 
creación de industria, servicios y 
empleo.

Apoyo a la agricultura
Desde octubre del pasado año 
podemos encontrar en las frute-
rías de Mercadona patata gallega 
de M. Prado Mazaira, desde esa 
fecha la compañía compró a este 
proveedor 140.000 kilos de patatas 
con IGP. Pero también hay fruta 
y verdura gallegas en Mercadona; 
Kiwi Atlántico cultivó en la últi-
ma campaña más de 5.500 tonela-
das de kiwi para la compañía, y la 
cooperativa Horsal cultivó 1.000 
toneladas de diferentes productos 
de huerta.

Mercadona, además, sigue 
aumentado su surtido de vinos 
gallegos para adaptarse a los 
gustos locales; algunos de ellos son 
producidos en exclusiva para la 
compañía como el Ribeiro Pazo 
de Orantes de la Bodega Alanís 
de Ourense o el Albariño Viña 
Xunqueira de HGA Bodegas y 
Viñedos de Altura. La alianza de 
Mercadona con estos y otros mu-
chos bodegueros gallegos supuso 
en 2018 una cifra de negocio de 2,2 
millones de botellas de vino.

Refuerzo al sector ganadero
Mercadona y sus proveedores de 
productos lácteos apuestan por 
reforzar el sector lácteo como 
principal motor del agro gallego, 
potenciando la implantación de 
industria trasformadora y refor-
zando la relación con los ganade-
ros de la comunidad. Dentro de 
este marco de relaciones destacan 

Mercadona 
apuesta por 
el campo 
gallego
El respaldo de Mercadona 
se traduce en un importante 
impulso del campo gallego y 
las economías locales

Mercadona 
realizó compras 
a proveedores de 
Galicia por valor de 
1.311 millones de 
euros durante 2018

Vinos gallegos en los lineales de Mercadona.
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a isto, Javier 
Campos gañou 
o premio á 
gastronomía 
e, finalmente, 
César Lumbre-
ras recibiu o 
premio ao labor 
de difusión do mundo rural.

Felipe González de Canales
No decurso do acto fíxose unha 
semblanza de Felipe González de 
Canales, persoeiro que dá nome 
aos premios; agricultor de Buja-
lance, foi pioneiro no asociacio-
nismo agrario cordobés.

Asaja Córdoba, La Voz de 
Córdoba e o Cabildo Catedral 
fixeron entrega recentemente dos 
galardóns da primeira edición dos 
Premios Felipe González de Canales 
ao sector agrario, en recoñece-
mento ao fundamental labor e ao 
encomiable traballo que realizan 
cada día diferentes persoas e 
entidades vinculadas a este sector 
económico. Os premios contaron 
co patrocinio de Caja Rural Sur e 
co copatrocinio de Cetisur, Euralis 
e BH.

Así, o premio á traxectoria 
exemplar recaeu en Miguel Arias 

Cañete, ex ministro de Agricultu-
ra. Xunto a isto, o premio ao em-
prendedor mozo foi para Rafael 
Muñoz, gandeiro de Los Pedro-
ches, e o galardón á innovación e 
investigación outorgouse á Escola 
Técnica Superior de Enxeñeiros 
Agrónomos e Montes de Córdoba, 
que cumpre 50 anos.

Doutra banda, o recoñecemento 
aos valores do asociacionismo e 
do cooperativismo entregouse a 
título póstumo a José Luis García 
Palacios. Mentres que a empresa 
Eurosemillas levou o premio á 
proxección internacional. Xunto 

Primeira 
edición dos 
Premios 
Felipe 
González
de Canales

Diversidade e novidades, claves da 
Feira Abanca Semana Verde de Galicia

Recoñecen o 
labor que realizan 
diversas entidades 
vinculadas ao sector 
agrario

A 42ª edición da Feira Abanca 
Semana Verde de Galicia e os seus 
catro certames paralelos celebra-
rase no recinto Feira Internacio-
nal de Galicia Abanca do 6 ao 9 de 
xuño. A diversidade e as novida-
des serán as claves deste ano, tanto 
da exposición como do programa. 
Desta edición formarán parte o 
XXIII Salón de Alimentación do 
Atlántico; a VI Feira de Caza, Pes-
ca e Natureza; o IX Salón Turísti-
co de Galicia; e a VI Feira de Festas 
de Interese Turístico.

O evento contará cunha enorme 
área expositiva cos máis variados 
sectores, así como cun amplísimo 
programa lúdico con activida-
des para todos os públicos. De 
este xeito, manterá a súa condi-
ción de cita multisectorial de 
referencia no noroeste peninsular.

A última edición de Abanca Se-
mana Verde de Galicia, celebrada 
do 7 ao 10 de xuño, converteuse 
na mellor edición dos últimos 
tempos. Non en van, acadou 
un gran éxito, tanto polo nivel 
expositivo como polo especta-
cular respaldo do público, o cal 
superou os 100.000 visitantes. En 
2018 contou con 710 expositores 
directos, un 11,4% máis que en 
2017, e ocuparon unha superficie 
un 14,5% maior, chegando aos 
17.812 metros cadrados. O espazo 
total ampliouse nun 14%, ata os 
89.173 metros cadrados.

O evento celebrarase do 6 ao 
9 de xuño no recinto Feira 
Internacional de Galicia Abanca
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