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Ante a inédita situación que 
estamos vivindo, xerada pola 
pandemia do coronavirus, seme-
lla que moitos se empezan a dar 
conta do imprescindibles que os 
agricultores e gandeiros resulta-
mos para a sociedade.

Se nós non seguísemos produ-
cindo, os estantes das tendas 
e supermercados quedarían 
baleiros en cuestión de días. 
Nós somos conscientes do papel 
fundamental que xogamos na 
sociedade actual, pero, a socieda-
de é consciente do que realmente 
nos necesita?

Cando todo isto pase será preciso 
redeseñar as prioridades dos esta-
dos e da cidadanía en varias ma-
terias como sanidade, economía 
ou políticas sociais; mais, porén, 
irrenunciablemente necesitamos 
medidas efectivas para frear a 
perda de activos agrarios e para 
mellorar as rendas dos profe-
sionais do agro, para que a nosa 
labor, ademais de imprescindi-
ble, sexa rendible.

Perigo de desaparición
Confiemos en que por fin os 
nosos dirixentes políticos dean os 
pasos axeitados para atender as 
reclamacións que dende hai tanto 
tempo está a facer o sector agra-

Francisco Bello

rio, e que agora máis que nunca 
é preciso implementar, dado que 
a crise económica xeral que se 
aveciña pode facer desaparecer 
un sector tan clave e estratéxico 
como é o agroalimentario.

Se algunha ensinanza positiva 
podemos sacar desta pandemia 
é, sen dúbida, a necesidade que 
ten calquera país de contar cun 
potente sector primario propio e 
cunha industria agroalimentaria 
forte cunha clara vocación de 
autoabastecemento, en primeiro 
lugar, e de proxección exterior a 
outros mercados en crecemento, 
en segundo lugar.

En definitiva, os produtores 
de alimentos, como sempre, 
estamos a dar a talla. Estarán os 
que nos gobernan en España e en 
Europa á altura das circunstan-
cias requiridas?

O agro precisa 
respostas políticas 
fronte á crise
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Un dos sectores produtivos que 
quedaron excluidos das restri-
cións do Real Decreto emitido 
polo Goberno de España con 
motivo do estado de alarma que 
se declarou para facer fronte á 
epidemia do coronavirus foi, 
como non podía ser doutro xeito, 
o agrícola e gandeiro. Trátase 
de actividades fundamentais 
para garantir a subministración 
alimentaria dos cidadáns e, por 
iso, permitiuse o desprazamen-
to neste eido coa finalidade de 
coidar leiras e predios, gando, 
invernadoiros ou produción 
extensiva, entre outros aspectos.

Cando nun primeiro momento, 
os supermercados rexistraron 
unha morea de visitas que fixe-
ron que algún produto quedase 
desabastecido, dende a Asocia-
ción Agraria de Galicia cha-
mamos á calma porque fomos 
sempre conscientes de que se 
trataba de problemas puntuais. 
Temos a total convicción de que 
a cadea de distribución española 
é excelente e moi eficaz.

Sempre sostivemos que no 
tocante aos artigos de primeira 
necesidade procedentes do ámbito 

agrogandeiro a confianza tiña 
que ser total. Os nosos gandeiros e 
agricultores continuaron produ-
cindo ao longo do tempo de confi-
namento coa mesma profesiona-
lidade, calidade e periodicidade á 
que nos teñen acostumado. 

E iso, xunto ao óptimo funcio-
namento da cadea loxística e de 
distribución, conformada por 
miles de camións que segui-
ron efectuando o seu traballo 
para garantir que os produtos 
chegasen aos consumidores, fixo 
posible o abastecemento.

Medidas solicitadas dende 
a nosa asociación
Aínda así, a pandemia vai ter 
enormes repercusións para o 
sector primario. Por iso, dende 
a Asociación Agraria de Galicia 
quixemos lanzar ás adminis-
tracións estatal e galega unha 
batería de posibles medidas para 
contribuir a paliar os danos 
que se poidan ocasionar ao eido 
agrario e gandeiro. 

En forma de documento asinado 
polo noso presidente, Francisco 
Bello, reclamamos que para 
inxectar liquidez inmediata aos 
profesionais do sector primario, 
a Xunta de Galicia abone canto 
antes todas as cantidades pen-
dentes de cobro de axudas pú-
blicas como as contías de plans 
de mellora e incorporacións de 
mozos á actividade agroandeira, 
as da PAC, as primas de sacrificio 
ou as axudas para proxectos de 
desenvolvemento rural.

Dende a Asociación 
Agraria de Galicia 
solicitamos ás 
administracións unha 
serie de medidas para 
protexer ao sector

Prórroga dos contratos 
antigos do leite
Os gandeiros de leite que renova-
ron os contratos teñen garantida 
a recollida aos prezos pactados, 
alomenos a un ano vista, pero 
aqueles que non chegaron a 
acordos coa industria, agora coa 
incerteza da crise xeral que se 
aveciña, en moitos casos xa lles 
comunicaron que teñen dous 
meses para buscar outro com-
prador. Por iso, solicitamos á 
Xunta de Galicia que presione ao 
Ministerio de Agricultura para 
que prorroguen por Decreto os 
contratos antigos polo menos ata 
os seis meses.

Xunto a isto, e ante a constata-
ción de que o consumo de carne 
comezou a baixar, cunha caída xa 
previa antes da pandemia, solici-
tamos que se estableza unha liña 
de créditos a interese cero e axudas 
a fondo perdido para os produto-

Agricultura e 
gandería, máis 
vitais ca nunca 
en tempos de 
coronavirus

O ámbito produtivo primario 
non se viu afectado polas 
restricións do estado de alarma



Goberno de España, Luis Planas, 
no que lle fixo partícipe dunha 
serie de medidas que o sector 
reclama para combater as conse-
cuencias que a crise do coronavi-
rus pode ter para o noso sector.

Logo de solicitar que se consi-
deren as actividades agrarias e 
gandeiras como prioritarias en 
todo momento, Barato instou 
ao Ministerio a especificar máis 
concretamente os movementos 
que poderían realizar durante 
o tempo de confinamento os 
traballadores do sector primario, 
así como as tarefas específicas que 
podían desempeñar sempre tendo 
en conta a natureza e as caracterís-
ticas específicas do sector no que 
incardinamos a nosa actividade.
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res coa finalidade de que poidan ir 
buscando saída para as canais en 
todos os mercados posibles.

Pequena e mediana 
industria da alimentación
Para os produtores galegos é 
fundamental manter o tecido 
da pequena e mediana industria 
da alimentación, que tamén está 
a sufrir os efectos da crise. As 
queixerías  xa baixaron as vendas 
e as adegas están a sufrir un 
drástico descenso nos pedidos,  o 
cal vai acarrexar graves conse-
cuencias para estes empresarios 
e para os seus traballadores en 
primeiro lugar, pero tamén para 
os produtores. 

Polo tanto, tamén solicitamos 
que a Xunta de Galicia poña a dis-
posición do sector agroalimenta-
rio medidas de estímulo e axudas 
económicas directas.

Paralelamente, dende a Asocia-
ción Agraria de Galicia solicita-
mos que se prorroguen de oficio 
os prazos para realizar cursos de 
formación de actitude empre-
sarial agraria e que se estuden me-
canismos para ampliar prazos de 

subvencións de viñedo. Tamén, 
ante a posible caída do prezo da 
uva, pedimos ás administracións 
liñas de axudas específicas para o 
sector vitivinícola.

GDRs
Dado, ademais, que a Asocia-
ción Agraria de Galicia forma 
parte de varias xuntas directi-
vas de GDRs, tamén solicitamos 
que se amplíen os prazos de 
xustificación dos proxectos 
pendentes, polo menos ata o 31 
de decembro de 2020, para o cal 
será necesario tomar as medidas 
orzamentarias necesarias.

Agardamos que, entre outras, 
estas propostas se poidan aco-
meter na súa maioría co fin de 
que o impacto da crise que se nos 
aveciña sexa o menor posible 
para os miles de agricultores e 
gandeiros galegos e de todo o noso 
gran tecido agroalimentario.

Medidas solicitadas 
a nivel nacional
Porén, a nivel estatal, o presidente 
de Asaja, Pedro Barato, remitiu 
unha misiva ao ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación do 

Asaja tamén solicitou 
ao Ministerio 
de Agricultura a 
adopción de medidas 
extraordinarias
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Xunto a isto, reclamouse que se 
busquen as fórmulas necesarias 
para garantir o funcionamento 
e a coordinación dos distintos 
axentes que desenvolven a súa 
actividade nas explotacións agra-
rias e gandeiras, coa finalidade 
de garantir o abastecemento de 
alimentos á sociedade.

Axudas de carácter fiscal, 
laboral e económico
Asaja tamén considerou priori-
tario que o Ministerio aclarase 
con urxencia as medidas de tipo 
fiscal, laboral e económicas que se 
activarían par axudar ao sector. 
Xunto a isto, pediu que se estudie 
a evolución dos  mercados para 
poder valorar con exactitude os 
danos e activar medidas econó-
micas concretas que axuden a 
paliar e amortiguar os efectos 
da crise (posibles aprazamentos 
de préstamos sen pagamento de 
intereses ou exencións no IBI 
rústico, entre outras).

Dende a asociación indicouse, 
ademais, na carta ao ministro que 
o peche de fronteiras podería ser 
contraproducente porque poría 
en perigo a exportación de produ-
tos perecedoiros. Paralelamente, 
Pedro Barato solicitou ao minis-
tro que se activen mecanismos de 
garantía de prezos e rendas para 
aquelas producións que se viran 
afectadas por unha hipotética 
situación de peche de fronteiras 
para mercadorías.

“Consideramos necesaria a apertu-
ra de mercados e lonxas para dar 
saída aos animais de despece”, si-
nalou tamén o presidente de Asaja 
na carta remitida ao ministro.

Poboación do rural
Outro dos aspectos nos que se 
incidiu ten que ver coa preocu-
pación trasladada por moitos 
veciños do rural que viron chegar 
aos seus municipios xente non re-
sidente habitualmente. “O Gober-
no debera facer unha declaración 
neste sentido”, indicouse, porque 
ademais da posible expansión 
da epidemia, estes movementos 
poden orixinar problemas de 
abastecemento en zonas de Espa-
ña que non terían por que telos.

Xunto a isto, Asaja instou ao Mi-
nisterio a por en valor a figura e o 

papel dos agricultores e gandeiros 
ao mesmo nivel que o doutros 
colectivos que están a traballar 
intensamente para facer fronte á 
pandemia. “Hai que ter presente 
que garantir o sistema alimenta-
rio á poboación implica garantir 
o funcionamento do sistema pro-
dutivo agrícola e gandeiro. Todo 
isto sen prexuízo da adopción de 
medidas necesarias para minimi-
zar os riscos sanitarios e manter e 
garantir os estándares de calidade 
e seguridade habituais nos respec-
tivos sectores”, conclúe a carta.

Considérase prioritario que o 
Ministerio aclare con urxencia as 
medidas de tipo fiscal, laboral 
e económicas que se activarían 
para axudar ao sector
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Foi nomeado conselleiro de 
Medio Rural en setembro de 
2018, como valora a súa xes-
tión agora que se achega o 
final da lexislatura?
Foron uns meses intensos de 
traballo, que me permitiron 
coñecer polo miúdo os problemas 
e necesidades do noso rural e 
avanzar en medidas para impul-
sar o agro. Para min o balance foi 
realmente positivo, tanto polos 
contactos e a relación que man-
tiven –manteño– cos axentes do 
sector como pola oportunidade de 
aproximarme 
ás inquedanzas 
e demandas da 
nosa xente do 
rural. O máis 
gratificante foi 
percibir a pu-
xanza do agro 
galego e confir-
mar o que xa 
intuía antes de 
asumir esta responsabilidade: que 
o noso rural é realmente dinámi-
co e ten futuro. Por iso teño unha 
gran motivación para traballar 
arreo e fágoo coa máxima ilusión.

De todos os proxectos des-
envolvidos neste período, 
cales foron os máis impor-
tantes?
En primeiro lugar, quero salien-
tar a futura Lei de Recuperación 
e Posta en Valor da Terra Agraria 
de Galicia, que estou convencido 
de que vai marcar un antes e un 
despois en todo o que atinxe á 
xestión do territorio rural. Nesta 
liña, eu destacaría todo o que ten 
que ver coa recuperación e posta 
en valor de terras. Dentro deste 
ámbito, teño especial agarimo 
pola figura das aldeas modelo, 
que espertou un gran interese 

entre veciños e concellos. Penso 
que a súa posta en marcha está 
a resultar un éxito e supón un 
antes e un despois para a ordena-
ción e dinamización do territorio 
rural. Tamén me sinto satisfeito 
doutras iniciativas, coma os 
polígonos agroforestais, as agru-
pacións de xestión conxunta ou 
o banco de explotacións, que po-
remos en marcha coa dita Lei de 
Recuperación e Posta en Valor da 
Terra Agraria de Galicia. A loita 
a prol da recuperación de terras é 
unha das nosas grandes priori-

dades e penso 
que está a dar 
os seus froitos. 
Por outra 
banda, tamén 
quero desta-
car o amplo 
cumprimento 
das recomen-
dacións do 
ditame da Co-

misión Parlamentaria Forestal, 
con fitos como a separación das 
competencias sobre incendios, 
por un lado, e de planificación e 
ordenación do sector, por outro, 
coa creación de dúas direccións 
xerais autónomas e diferencia-
das, dentro da Consellería.

A mellora no servizo de loita con-
tra o lume, coa creación dun grupo 
de expertos específico para avan-
zar nesta cuestión, é outra medida 
que cómpre salientar. No eido da 
calidade, por suposto hai que lem-
brar a creación da Axencia Galega 
da Calidade Alimentaria (Agacal) 
e o impulso á marca Galicia Cali-
dade e á súa vinculación coa nosa 
produción agroalimentaria. Son 
feitos que, sen dúbida, van contri-
buír de maneira moi importante 
ao impulso do noso rural.

Que iniciativa queda con ga-
nas de levar a cabo por falta 
de tempo para executala?
En termos xerais, como dixen, 
síntome moi satisfeito do traballo 
realizado. Estou convencido de 
que as accións que veño de desta-
car van ter continuidade, dunha 
forma ou outra, no futuro. Porque 
creo que, máis alá de diferencias 
políticas ou ideolóxicas, a todos 
nos preocupa o porvir do rural.

Cales son as principais 
necesidades do medio rural 
galego para os próximos 
catro anos?
Dalgunha maneira están apun-
tadas na folla de ruta que nos 

“O noso rural é realmente 
dinámico e ten futuro”

José González Vázquez

“A loita a prol da 
recuperación de terras é 
unha das nosas grandes 
prioridades e penso que 
está a dar os seus froitos”

Conselleiro do Medio Rural
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mes e moitas outras indicacións da 
comisión vinculadas co fomento 
dun monte sustentable económica, 
social e ambientamente, así como 
da súa multifuncionalidade.

Demanda ao Goberno que 
sexa o Ministerio de Agricul-
tura e non a Vicepresidencia 
de Transición Ecolóxica a 
que tutele os fondos am-
bientais da PAC, como afec-
taría este cambio a Galicia?
Consideramos que é moito máis 
acaída unha xestión da PAC por 
parte do Ministerio de Agricultu-
ra, porque é preciso manter unha 
transitoriedade na aplicación das 
medidas. Isto supón que o papel pro-
tagonista que xa están asumindo os 
agricultores, gandeiros e silvicul-
tores nesta materia tense que ver 
compensando cunha aplicación 
paulatina do chamado Pacto Euro-
peo Verde. Cremos que Agricultura 
pode ser máis sensible nesta mate-
ria, tendo en conta a súa experiencia 
na cuestión e a súa relación directa e 
estreita co sector.

Os gandeiros galegos mo-
bilizáronse o pasado 19 de 
febreiro fronte á Delega-
ción do Goberno na Coruña 
contra o uso do leite “como 
produto reclamo” por parte 
das empresas distribuido-
ras, que solucións se propo-
ñen desde a Xunta?
Respectamos ao dereito dos gan-
deiros a manifestarse e comparti-
mos a súa preocupación respecto 
de cuestións clave, como poden 
ser os prezos que perciben polos 
seus produtos e a necesidade de ga-
rantir que cubran os custos cunha 
marxe de beneficio. Neste sentido, 
valoramos o labor do Ministerio 
ao respecto, pero queda curto. Nas 

marcamos eu e o meu equipo ao 
asumir a xestión da Consellería. 
Falamos de tres eixes fundamen-
tais de traballo: recuperación, 
prevención e calidade. Recupera-
ción significa fomentar activida-
de económica, frear o despoboa-
mento e loitar contra o abandono. 
Prevención, reforzar os traballos 
para diminuír a incidencia dos 
incendios forestais e calidade, 
impulsar a excelencia das nosas 
producións, coa vista posta na 
rendibilidade das explotacións 
e na sustentabilidade económi-
ca, social e ambiental de todo o 
sector agroalimentario.

Formou parte da Comisión 
Especial de estudo e análise 
das reformas da política 
forestal, de prevención e 
extinción de incendios fo-
restais e do Plan forestal de 
Galicia, cales son as princi-
pais medidas implementa-
das pola Xunta para evitar 
os incendios?
Como xa dixen, o traballo desta 
comisión foi clave para perfilar 
a nosa folla de ruta dentro da 
Consellería. Executamos xa –ou 
estamos en vías de facelo– a maior 
parte das recomendacións deste 
órgano parlamentario. Entre elas, 
como xa destaquei, a separación 
das competencias sobre incendios, 
por un lado, e sobre planificación 
e ordenación forestal, por outro. 
Tamén, incorporamos a creación 
dun grupo de expertos para propo-
ñer melloras na loita contra os lu-

súas medidas botamos en falta 
que non se estableza claramente 
un mecanismo para determinar 
os custos de produción aos que se 
deben referenciar os prezos dos 
produtos agroalimentarios. Así, 
fálase unicamente de cubrir os 
custos de produción, pero non se 
menciona en ningún momento a 
marxe de beneficio dos agriculto-
res e gandeiros. Isto é claramente 
insuficiente e vai contra o que 
vimos reclamando repetidamente 
dende Galicia. Para frear a venda 
a perdas, cómpre falar de cubrir os 
custos, pero tamén desa marxe de 
beneficio. Ademais, consideramos 
que os prezos dos produtos non se 
poden establecer a nivel nacional, 
porque cada Comunidade Autó-
noma ten unha realidade distinta. 
Non custa o mesmo producir leite 
en Galicia que en Andalucía, por 
exemplo, polo que a fixación dos 
prezos de referencia debe facerse 
en cada autonomía. Por iso, Galicia 
xa está a traballar neste tema a 
través das estratexias de dinamiza-
ción do lácteo e do viño (proxima-
mente tamén no ámbito da carne).

Nesa liña, no marco da estratexia 
de dinamización do sector lácteo, a 
Xunta vai traballar cun observato-
rio que permitirá determinar eses 
custos de produción. Ademais, en 
materia de fiscalidade, xa deman-
damos a Madrid unha lei estatal de 
incentivos fiscais que beneficie os 
gandeiros, agricultores e silvicul-
tores. O Goberno galego valora 
como necesario introducir na 
normativa nacional –ao igual que 
xa fixo a Administración autonó-
mica en Galicia– medidas enca-
miñadas a mellorar a fiscalidade 
para a actividade agrogandeira e 
forestal, co fin de que esas melloras 
repercutan nas rendas.

“Para frear a venda a perdas, cómpre 
falar de cubrir os custos, pero tamén da 
marxe de beneficio”
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A Estratexia de Dinamización Eco-
nómica, Territorial e Turística das 
Comarcas Vitivinícolas de Galicia, 
impulsada polas consellerías de 
Economía, Emprego e Industria; 
Turismo e Cultura e Medio Rural, 
xunto á Fundación Juana de Vigo 
mobiliza máis de 748.000 euros a 
prol do sector vitivinícola galego.

En concreto, favoreceranse direc-
tamente os territorios das cinco 
D. O. galegas (Rías Baixas, Ribei-
ro, Valdeorras, Ribeira Sacra e 
Monterrei) e das catro indicacións 
xeográficas protexidas de Galicia 
(Val do Miño, Betanzos, Barbanza 
e Iria, Ribeira do Morrazo).

A cadea galega do leite arrincou 
recentemente a elaboración dun 
Plan Estratéxico para o sector, 
unha iniciativa que está a liderar 
a Consellería do Medio Rural. 
Dende este departamento do 
Goberno autonómico convocouse 
recentemente ás entidades máis 
representativas do sector lácteo de 
Galicia para deseñar un proxecto 
de dinamización.

A Estratexia conta cun orzamento 
superior aos 388.000 euros, aos que 
hai que engadir outrs 360.000 pro-
cedentes do Plan de Internaciona-
lización para o Viño e os Licores de 
Galicia que impulsa o Igape.

Un desenvolvemento 
integrado
O obxectivo é acadar un desen-
volvemento territorial integrado, 
coordinado e consensuado que 
conte coa participación de todos 
os axentes clave do territorio. 
A iniciativa tamén ten como 
misión mellorar o posiciona-
mento dos viños galegos no seu 
conxunto, reforzar a súa imaxe 
de marca e identidade vinculada 
aos diversos territorios nos que se 
producen e optimizar a eficacia 
da promoción e comercializa-
ción en conxunto de produtos 

Nesta xuntanza participaron 
representantes das principais coo-
perativas, organizacións agrarias, 
industrias, cadeas de distribución 
e tamén das denominacións de 
orixe vinculadas ao queixo. Na 
reunión sentaronse as bases do 
traballo, que será coordinado den-
de a Fundación Juana de Vega.

Actividade económica 
rendible
Durante a xuntanza, o conselleiro 
do Medio Rural, José González, 
incidiu en que “dende o Goberno 
galego entendemos que no rural 
tense que desenvolver unha 
actividade económica rendible”. 
Neste contexto, apostilou, “preo-
cúpanos o futuro do lácteo”. Entre 
as medidas propostas e que se van 
a avaliar no marco desta inicia-

tiva, a Xunta salienta a aposta 
pola mellora e pola promoción da 
calidade do leite galego, así coma a 
formación orientada ao fomento 
da xestión empresarial. 

Tamén se incidirá no incremento 
da base territorial das explota-
cións, con ianstrumentos como 
a futura Lei de Recuperación e 
Posta en Valor da Terra Agraria 
de Galicia, que permitirá crear 
polígonos agrarios dun tamaño 
axeitado, formados por leiras total 
ou parcialmente abandonadas.

Cara a un Plan Estratéxico do 
Sector Lácteo Galego

turísticos vinculados ao sector 
vitivinícola. 

Así, trátase de desenvolver novos 
produtos turísticos que van contri-
buir a descentralizar o turismo e a 
favorecer o desenvolvemento do 
rural. As cinco D. O. e as catro IXP 
abranguen máis de 450 adegas, máis 
de 13.000 viticultores e xeran un 
valor anual de 200 millóns de euros. 

Medidas para dinamizar as 
comarcas vitivinícolas galegas

A Estratexia mobiliza 
máis de 748.000 euros

Na súa elaboración 
participan as entidades máis 
representantivas do eido 
leiteiro en Galicia



Porque

UN PAÍS DE HEROES

Porque hoxe é máis importante ca nunca seguir traballando, porque hoxe é máis importante 
ca nunca que nos manteñamos firmes, motivados e unidos, porque hoxe somos heroes, 
porque #EsteVirusParámoloUnidos e porque, ademais, temos unha responsabilidade con todas as 
familias de España e de Europa.

Se algo nos demostrou esta crise sanitaria, é que vivimos nun país de heroes.

Syngenta quere aplaudir o esforzo de todos os heroes anónimos que seguen traballando sen 
descanso para derrotar ao COVID-19: sanitarios, axentes de seguridade, equipos de limpeza e, 
moi especialmente, a todos os que, con esfozo e compromiso, conseguides que non falte un prato 
de comida na mesa:

alimentámolo

Os que traballades para ter sementes e cultivos máis eficientes,
e que cada froito sexa un tesouro nutricional.

Os que axudades a manter a saúde das nosas plantas,
agora que é máis importante ca nunca que medren con vigor.

garantindo a produción de alimentos sans e saudables.
Os que con esforzo e sacrificio facedes madurar cada colleita,

abastecendo cada cidade, cada pobo, cada aldea.
Os que transportades estes alimentos a todos os cantos do país,

para que as neveiras poidan estar cheas.
Os que cada mañá abrides as portas do voso negocio,

para gañarlle a batalla ao COVID-19.
E, por suposto, tamén aos que quedades na casa
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A histórica fragmentación da 
propiedade da terra en Galicia 
dificultou o crecemento das 
explotacións agrarias, a utiliza-
ción de maquinaria e o óptimo 
aproveitamento da superficie. 
Cos procesos de concentración 
parcelaria preténdese conseguir 
unha ordenación da superficie 
agraria que permita un uso 
adaptado ás necesidades agrícolas 
e forestais de cada zona.

Neste sentido, dende a Conse-
llería do Medio Rural vanse 
destinar, neste ano 2020, máis de 
20 millóns de euros para impul-
sar os máis de 100 procesos de 
reestruturación parcelaria que 
están abertos a día de hoxe. En 
particular, 17 destes procesos es-
tán pendentes da fase de entrega 
de títulos unicamente.

Máis de 100 millóns de 
euros na lexislatura
Á cuestión da concentración par-
celaria, o Goberno galego desti-
nou ao longo da lexislatura máis 
de 100 millóns de euros. Así o 
sinalou recentemente o consellei-
ro do Medio Rural, José González, 
logo de se reunir no seu despacho 
co alcalde do concello coruñés do 
Pino, Manuel Taboada.

Unha das prioridades da Xunta 
de Galicia neste eido consiste en 
axilizar os trámites das concen-
tracións parcelarias que están na 

fase final de execución, co fin de 
que os seus propietarios poidan 
conseguir unha maior rendibili-
dade da produción agraria e unha 
mellor ordenación da terra en 
función dos usos.

Ao abeiro da nova Lei de Recupe-
ración e Posta en Valor da Terra 
Agraria en Galicia, completaran-
se os procesos de reorganización 
do territorio a través de figuras 
como os polígonos agroforestais, 
as aldeas modelo ou os instru-
mentos de xestión conxunta.

Un salto cualitativo
O novo texto normativo supón un 
salto cualitativo na reestrutura-
ción do agro galego, poñendo a te-
rra con vocación agraria en valor e 
fomentando a creación de riqueza 
a través da optimización do seu 
uso polas explotacións agrarias.

Con este texto normativo pre-
téndese favorecer a mellora das 
estruturas agrarias e fomentar 
o desenvolvemento económico 
das explotacións atendendo a 
criterios como o dos potenciais 
cultivos da zona e a puxanza da 
iniciativa privada.

Máis valor ás terras
Isto é así porque, tal e como in-
dicou o director xeral de Desen-
volvemento Rural, Miguel Pérez 
Dubois, durante unha visita ao 
concello ourensano de Vilardevós 
“as parcelarias seguen a ser un dos 
mellores mecanismos para darlle 
máis valor ás terras”.

Trátase de procesos que permiten 
aumentar a base territorial das 
explotación e reducir os seus 
custes de producción. Polo que, 
estas reestruturacións teñen 
unha concepción moderna da 
mellora das estruturas agrarias 
e favorecen o desenvolvemento 
económico das explotacións.

Axilizar os trámites das 
concentracións que están en 
fase final de execucion é unha 
das prioridades da Xunta

Pérez Dubois sinala 
que as parcelarias 
son un dos mellores 
“mecanismos” para 
darlle máis valor ás 
terras

Máis de 20 millóns de euros 
para procesos de reestruturación 
parcelaria en Galicia
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ASAJA, en colaboración coa em-
presa ESRI España, líder mundial 
en tecnoloxía de “Location Inte-
lligence”, puxo en marcha unha 
bolsa de traballo que ten como 
finalidade canalizar as demandas 
de emprego que se rexistren cara 
aos empresarios agrarios que ne-
cesitan man de obra de cara ás di-
ferentes campañas de recolección. 
Segundo os cálculos de ASAJA, 
o sector agrario español requiri-
rá, para os próximos meses, un 
volume de traballadores que oscila 
entre 100.000 e 150.000 eventuais.

Esta plataforma, a través da cal os 
demandantes de emprego de toda 
España canalizan as súas solicitu-
des de traballo e os ofertantes po-
derán dispor da demanda real de 
traballadores por localidades, está 
operativa dende o 8 de abril, día 
en que se publicou o Real Decreto 
do Goberno con medidas urxentes 
de carácter temporal en materia 

de emprego agrario. Para acceder 
á mesma, os interesados deberán 
facelo a través da web de ASAJA 
(www.asaja.com) enchendo un for-
mulario onde terán que engadir os 
seus datos persoais, así como o seu 
domicilio e as campañas agrarias 
nas que queiran participar.

Mapas intelixentes
Unha vez recollidos os datos, 
ASAJA, dende as súas distintas 
delegacións provinciais, poderá 
ver nun cadro de mando cantos 
traballadores están rexistrados, 
en que campañas queren partici-
par, e, o máis importante, onde 
viven. Deste xeito, e valéndose de 
mapas intelixentes, cada dele-
gación poderá ir distribuíndo 
aos traballadores en función da 
normativa de movemento vixen-
te, respectando as normas de 
proximidade do termo municipal 
ou municipios lindeiros para 
reducir os desprazamentos.

Con esta ferramenta e a ampla 
implantación de ASAJA en todo 
o territorio nacional, queremos 
contribuír a paliar o grave pro-
blema que preocupa, por unha 
banda, a miles de empresarios 

agrarios que ven como as súas 
producións poden quedarse non 
campo sen ser recollidas, e por ou-
tro, a miles de traballadores que se 
atopan sen traballo e corren serio 
perigo de non poder recuperalo.

Segundo os cálculos de ASAJA, 
as necesidades de man de obra 
do sector agrario cífranse neste 
momento entre 100.000 e 150.000 
traballadores. Só no Val do Ebro, 
os empresarios da froita de óso 
necesitarán nas próximas sema-
nas 50.000 traballadores. Primei-
ro para as tarefas de aclareo da 
froita, e despois para a recolección 
de nectarinas, albaricoques, pexe-
gos e ameixas. 

En similar situación vense os pro-
dutores de cultivos como a cereixa 
do val do Jerte ou os nísperos de 
Alicante; e hortícolas como o allo 
nas zonas produtoras de Granada, 
Córdoba e Cuenca; o espárrago de 
Guadalajara ou as cebolas e as pa-
tacas de Valencia. En suma, unha 
importante demanda de traba-
lladores eventuais, que é esencial 
para cubrir tarefas inaprazables 
do sector agrario para que este poi-
da seguir abastecendo á sociedade.

As necesidades de man de 
obra do sector agrario cífranse 
neste momento entre 100.000 e 
150.000 traballadores

ASAJA crea unha bolsa 
de traballo para facilitar a 
contratación nas campañas 
de recolección



F O R E S T A L

16

Debo empezar este articulo dan-
do el pésame a los familiares de 
todos los fallecidos por esta pan-
demia que estamos sufriendo y 
deseando la pronta recuperación 
de todos los infectados, así como 
la de aquellos que van a seguir 
apareciendo y que se detectan 
cada día en la triste estadística 
diaria a la que, por desgracia, 
estamos acostumbrándonos. 

Por supuesto, como se merecen 
porque se lo están ganando día a 
día, queremos darle las gracias a 
todos los que están dando la cara 
más directamente en esta lucha, 
médicos, personal sanitario y 
todos los servicios auxiliares que 
atienden a los enfermos, ponién-
dose en peligro por el contacto y 
exposición directa y trabajando y 
dedicando mucho más de lo que 
se les podía pedir. También a todas 
las personas que, en sus diferen-
tes trabajos, están haciendo que 
nuestro encierro en casa (cómodo 
en comparación con ellos) sea 
llevadero: transportistas, personal 
del sector alimentario, farmacias, 
ejército, policía, fuerzas del orden 
público y protección civil, etc.

El sector agrícola, ganadero 
y forestal y su importante 
papel
Evidentemente hay muchos más 
que merecen nuestro reconoci-
miento y por ello no debemos 
olvidar a todo el sector agrario 
(agrícola, ganadero y fores-
tal) que en estos momentos ha 
dejado de lado sus justas protestas 
y están realizando una impor-
tante aportación.

Queridísima sociedad, los 
agricultores y ganaderos son 
las personas que, con su trabajo 
diario, consiguen que al ir al 
supermercado tengamos leche, 

verduras y hortalizas, huevos, 
frutas, carne y otros productos 
derivados: mantequilla, quesos, 
yogures, vino, infusiones, con-
servas vegetales, etc. Sería bueno 
que cuando esto pase (que algún 
día pasará: ánimo) al volver a 
la compra repasemos que parte 
de nuestros alimentos diarios 
dependen de ellos, de su esfuerzo y 
de su trabajo.

Estos profesionales, estos días 
también han colaborado estre-
chamente con las autoridades 
en algunas villas y pueblos de 
toda España, poniendo su trabajo 
y maquinaria y desinfectando 
calles y plazas con sus tractores y 
aperos de fumigación.

El sector forestal, el 
eucalipto y la celulosa
Se estarán preguntando el porqué 
del título de este artículo. Pues 
bien, voy a tratar de explicarlo, ya 
que está relacionado con la otra 
tercera pata del sector agrario 
antes señalada, el forestal.

Dentro de esta crisis que 
estamos padeciendo hay dos 
aspectos importantes que voy 
a señalar: el primero referido a 
productos de primera necesidad 
recomendados y consumidos 
(aparentemente) y el segundo a 
los productos más demandados 
actualmente por los sectores de 
primera línea de defensa.

Los consumidores han experi-
mentado en esta crisis, un “ansia 
desbordada” por 
la compra de 
papel higié-
nico, que casi 
desabasteció 
los mercados 
en los primeros 
días y, a la vez, 

COVID-19 y 
celulosa 
(carta a la sociedad)

siguiendo las recomendaciones 
sanitarias, el uso de pañuelos de 
papel tisú para sonarse y otros 
útiles de material desechables se 
ha acentuado como medida de 
protección y prevención.

Por otro lado, asistimos todos los 
días a las demandas de muchos 
colectivos de equipos de protec-
ción para trabajar, sobre todo en 
situaciones directas frente a la 
pandemia. En concreto, las masca-
rillas y batas desechables que los 
equipos médicos y otros colecti-
vos necesitan urgentemente.

Pues bien, es el momento de 
redescubrir a toda la sociedad, 
que la base para la fabricación 
de todos estos materiales citados 
es la celulosa. La llamada o vul-
garmente conocida como pasta 
de papel. Sí, esa que hacemos en 
Galicia de los eucaliptos. 

Es curioso que esta materia que 
se fabrica con la máxima calidad 
(libre de cloro) en Galicia y Astu-
rias y exportamos por no tener 
segundas transformaciones 
(papel higiénico, papel tisú para 
pañuelos u otros materiales) tenga 
su base en la madera y en concre-
to, en el eucalipto.

Gracias al trabajo de agricultores y 
ganaderos tenemos provisiones de muchos 
alimentos en los supermercados
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Otra medalla de oro para 
el eucalipto
Nos guste o no, tenemos nueva-
mente que ponerle una nueva 
medalla de oro al eucalipto, este 
árbol del que en Galicia existen 
buenas plantaciones. He dicho 
buenas, que nadie malinterpre-
te (ya sé que siempre haberlos, 
hailos), que con esto se defienda la 
extensión masiva y absolutista de 
esta especie, (eucaliptización según 
“palabro” fomentado y prodigado 
por algunos “energumenólogos”) .

Siempre he defendido un uso or-
denado (con cabeza, por supuesto) 
de los terrenos rústicos ordina-
rios, compatible entre lo agrario, 
lo ganadero y lo forestal, y dentro 
de cada uno de ellos repartido 
proporcionalmente en usos pro-
ductivos y siempre en base a sus 
posibilidades potenciales. 

No todo lo 
agrario debe 
destinarse 
a patatas o 
a grelos, ni 

todo lo ganadero debe dedicarse 
a vacas o cabras, al igual que no 
todo lo forestal debe dedicarse a 
eucalipto ni a castaños o robles, 
pero sin negarse a realidades evi-
dentes, ya que hay zonas óptimas 
para patatas (buenísimas) y gre-
los (sabrosísimos), o para vacas 
de leche y carne, cerdos y ovejas, 
al igual que hay zonas forestales 
excepcionales para el eucalipto 
junto a otras buenas para soutos 
de castaños o magníficos pinares. 

Materia prima para 
materiales necesarias
Después de demostrarse que las 
plantaciones de eucalipto en la 
lucha contra el cambio climá-
tico son los mayores sumideros 
vegetales de las emisiones CO

2
 

que producimos y que son las 
principales causantes del efecto 

invernadero, nos encontramos 
con que son de forma directa los 
mayores proveedores de mate-
ria prima para materiales muy 
necesarios en situaciones como 
la que estamos viviendo: pasta 
de celulosa para la elaboración 
de papel higiénico, mascarillas, 
pañuelos y batas desechables.

Ciudadanos, no se agobien ni 
piensen en ello (se les puede 
poner el pelo de punta). Hay otras 
cosas más importantes ahora, el 
papel higiénico y los pañuelos 
desechables están asegurados 
gracias al eucalipto.

Ánimo, cuídense, hay que 
seguir luchando y mantengan 
la esperanza para que el día de 
mañana podamos debatir sobre 
este artículo.

Antonio de María Angulo

La celulosa hace posible el papel higiénico, 
los pañuelos o las mascarillas
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A aseguradora Asegasa ofrece aos 
socios da Asociación Agraria de 
Galicia máis dunha trintena de 
modalidades de cobertura para 
cubrir todas as necesidades que 
poidan ter en diferentes ámbitos. 
As pólizas agrúpanse en seis cate-
gorías concretas: seguros de danos 
a maquinaria agrícola, seguros de 
explotación agrícola, seguros de 
responsabilidade civil agrícola e 
gandeira, seguros de comercio, se-
guros de coche e seguros de fogar.

Baixo o lema ‘Ás veces o impor-
tante é o que non se ve’, a asegura-
dora lanza unha promoción que 
permite, a aqueles membros da 
nosa asociación que contraten os 
diferentes seguros, aforrar ata 250 
euros. Para contratar calquera 
das pólizas unicamente hai que 
chamar ao teléfono 881 019 550.

Diferentes modalidades
A liña de danos a maquinaría 
agrícola cobre danos propios en 
vehículos, roubo, incendio na 
maquinaria ou lunas rotas. Por 
outra banda, a modalidade de 
explotacións agrícolas ocúpase de 
cubrir danos en equipamentos, 
morte do gando, roubo de mate-
rial, perdas en depósitos e tamén 
inclúe unha liña para vivenda.

Xunto a isto, os seguros de 
responsabilidade civil agríco-
la e gandeira, que conforman 
a terceira das liñas propostas 
dende Asegasa, inclúen cober-
turas de responsabilidade civil 
nas explotacións (por exemplo, 
incendios); responsabilidade civil 
por accidente de traballo (se un 
traballador sofre un accidente, 
a aseguradora asume os danos 

ocasionados); uso de maquinaria 
(por exemplo, cando alguén tra-
ballando co tractor causa danos 
a terceiros); posibles inciden-
cias nas liñas eléctricas; danos 
ocasionados polo gando (cando 
os animais se escapan e provocan 
danos) e tamén inclúen a cober-
tura de incidencias ocasionadas 
no coto de caza (se un vehículo 
impacta cun animal, por exem-
plo, indemnízase ao propietario 
do vehículo).

A cuarta das liñas ten que ver coa 
aseguración de comercios. Inclúe 
asistencia 24 horas se se rompen 
fiestras ou se hai escapes de, por 
exemplo, auga; danos ocasio-
nados por enchentes nos locais 
comerciais; incendios; transporte 
de fondos (se o diñeiro é roubado 
mentres é transportando á enti-
dade bancaria); responsabilidade 
civil de explotacións; responsa-
bilidade patronal e servizo de 
asistencia informática.

Na liña de seguros de coche 
existen bonificacións do importe 
de franquicia por boa condución, 
cúbrese roubo e asistencia en 
viaxe 24 horas. Tamén existe 
unha rede de talleres colaborado-
res e cobertura para lunas rutas.

Finalmente, os seguros de fogar 
inclúen cobertura de danos por 
auga, danos eléctricos, danos 
estéticos, reposición de chaves, 
servizos de asistencia informáti-
ca, servizos de profesionais que 
fan tarefas domésticas (montaxe 
de mobles, fontanería, etc.) e 
asistencia 24 horas.

A aseguradora ofrece máis dunha trintena de 
modalidades de cobertura

Os interesados en suscribir 
algunha das pólizas poden facelo 
chamando ao 881 019 550

Ampla gama de seguros 
de Asegasa para os nosos 
asociados
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A prohibición de plantar pataca 
en nove concellos das provincias 
da Coruña e Lugo afectados pola 
couza guatemalteca levantouse 
o pasado mes de xaneiro, tal e 
como publicou o Diario Oficial de 
Galicia (DOG). A medida fíxose 
efectiva despois do acordo aca-
dado en Madrid entre o director 
xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias, 
José Balseiros, e o director xeral 
de Sanidade da Produción Agra-
ria, Valentín Almansa.

O técnico da Asociación de Pro-
dutores de Pataca de Coristanco, 
Juan Carlos García Pose, destaca 
que a praga “vai en clara liña de 
contención, de regresión”, á vez 
que salienta que “responde ben ás 
medidas implementadas”. Para 
o experto, a recente extensión a 
dúas zonas de Muxía e Berganti-
ños onde non estaba responde “á 
mala praxe”, pois resalta que “alí 
onde se toman medidas funcio-
nan perfectamente”. 

“Os que somos técnicos sabemos 
que non hai ningunha ferra-
menta máis que se poida usar. 
A prohibición de plantar é a 
mellor maneira de loitar contra 
esta praga”, indica García Pose, 
quen prognostica que a situación 
“debería normalizarse”. 

Concellos beneficiados 
O recente levantamento da 
prohibición de plantar pataca 
beneficia aos agricultores dos 

concellos coruñeses de Ares, 
Mugardos, Cabanas, Fene, 
Ferrol, A Capela e As Pontes de 
García Rodríguez, así como os 
dos municipios lucenses de Ou-
rol e Abadín. Estas localidades, 
segundo consta na resolución, 
deixan de ser consideradas zonas 
infestadas pola couza ao non te-
ren rexistrado ningunha captura 
nos dous últimos anos e pasan 
a ser englobadas na demarcada 
como zona tampón. 

Isto supón que se lles permite 
plantar pataca, pero que se fará 
un seguimento exhaustivo das 
plantacións por parte da Conselle-
ría do Medio Rural, que manterá 
as demais medidas de control e 
vixilancia previstas na lexislación 
co obxectivo último de controlar 
a expansión da couza.

Por outra banda, a resolución que 
publicou o DOG excluíu da zona 
tampón toda a superficie dos con-
cellos de Pontedeume, Monfero, 
Vilarmaior e Miño, na provincia 
da Coruña, e dos municipios de 
Xermade e Vilalba, na provincia 
de Lugo. Desta forma, adquiriron 
o status de zona libre de couza e 
deixaron de estaren sometidos a 
control por parte da Consellería.

A prohibición de plantar 
pataca pola couza levántase 
en nove concellos

Por último, a resolución especifi-
cou as parroquias e concellos das 
provincias da Coruña e Lugo que 
seguen incluidas na denominada 
zona tampón. Tamén concretou 
os municipios que continúan 
infestados pola couza guatemal-
teca, onde se mantén a expresa 
prohibición do cultivo de pataca.

Xornadas aprazadas 
As xornadas técnicas sobre pataca 
con relatores franceses de primei-
ro nivel previstas para a primeira 
semana de marzo en Coristanco 
aprazáronse con motivo da crise 
sanitaria do COVID-19. Os orga-
nizadores, entre eles o Concello, 
a Xunta, a Asociación de Produ-
tores de Pataca de Coristanco e 
a Federation Régionale de MFR 
de Bretagne, poñerán outra data 
en canto sexa posible. As sesións 
abordarán temas relacionados co 
cultivo, labores preparato-
rios, estratexias de 
fertilización, 
tratamento 
de pragas e 
enfermida-
des, colleita 
e conserva-
ción ou ex-
portacións 
comerciais.

O técnico Juan 
Carlos García Pose 
asegura que a praga 
“vai en clara liña de 
regresión”
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A extensión do selo Pataca de 
Galicia a todas as zonas produto-
ras da comunidade autónoma está 
máis preto de ser unha realidade, 
pois o pasado mes de xaneiro 
a Consellería do Medio Rural 
informou de que o Diario Oficial 
da Unión Europea publicara a 
solicitude de modificación da 
Indicación Xeográfica Protexida 
(IXP). O sector reivindica desde 
hai anos que a distinción poida 
abranguer a todas as áreas, pois na 
actualidade a produción e envasa-
do do produto amparado pola IXP 
inclúe catro subzonas de Galicia. 

A subzona de Bergantiños 
abrangue os concellos de Carballo, 
Coristanco, A Laracha, Malpica e 
Ponteceso, mentres que a subzo-
na da Terra Chá-A Mariña está 
constituída polos concellos de 
Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospei-
to, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, 
Ribadeo, Trabada, O Valadouro, 
Vilalba e Xermade. Situada tamén 
na provincia de Lugo, a subzona 
de Lemos está formada polos 
concellos de Monforte de Lemos, 
Pantón e O Saviñao. 

A subzona da Limia está constituí-
da polos municipios de Baltar, Os 
Blancos, Calvos de Randín, Cua-
ledro, Porqueira, Rairiz de Veiga, 
Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, 
Vilar de Santos, Xinzo de Limia, 
Castrelo do Val, Laza, Monterrei, 
Oímbra e Verín; así como polas pa-
rroquias de Coedo e Torneiros, do 
Concello de Allariz; as de Bóveda, 
Padreda, Seiró e Vilar de Barrio, 
do Concello de Vilar de Barrio; e as 
da Abeleda, Bobadela-A Pinta, A 
Graña e Sobradelo, do Concello de 
Xunqueira de Ambía.

Trámites en Europa
Coa publicación no Diario Oficial 
da Unión Europea da solicitude 
de modificación da IXP Pataca de 
Galicia dase por concluída a fase 
de análise do expediente por parte 
da Comisión Europea. Iniciouse, 
así, un período de tres meses para 
que os interesados dos outros Es-
tados membro poidan formular 
oposición a esta modificación.

Segundo os últimos datos oficiais 
da denominación, no selo están ins-
critos un total de 74 produtores e 10 
almacenistas. En canto á produción 
comercializada, no ano 2018 foi de 
case seis mil toneladas de pataca, o 
que xerou un valor económico de 
case seis millóns de euros. 

No Consello Regulador da IXP Pa-
taca de Galicia esperan que, unha 
vez transcorrido o prazo de alega-
cións, se poida poñer en marcha 
o novo regulamento do Consello. 
As modificacións, xa aprobadas 
inicialmente pola Unión Euro-
pea, supoñerán un salto cualitati-
vo para a comercialización co selo 
da IXP da pataca, ao incluír unha 
nova variedade, a agre. 

A IXP, á espera de Europa
Iso propiciará que a venda de 
pataca de calidade certificada se 
duplique respecto aos preto de sete 
millóns de quilos que normal-
mente se venden ao ano. Na actua-
lidade, só a variedade Kennebec 
está amparada polo Consello Re-
gulador. Se non hai contratempos 
ou alegacións á ratificación inicial 
do novo regulamento, o normal 
é que entre en vigor durante a 
campaña 2020-2021, no verán. 

O presidente da Indicación 
Xeográfica Protexida, Guillermo 
Budiño, móstrase cauto sobre a 
data definitiva dos novos esta-
tutos, presentados hai anos ante 
Bruxelas pola entidade. “Espera-
remos a que o trámite conclúa e 
estamos preparados para cando 
entre en vigor”, afirma. 

Iniciouse un período 
de tres meses para 
que os interesados 
dos outros Estados 
membro poidan 
formular oposición 

“Esperaremos a que o trámite 
conclúa e estamos preparados 
para cando entre en vigor”, 
afirma o presidente da IXP

Ampliación do selo Pataca 
de Galicia a todas as áreas 
produtoras 
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Durante las últimas semanas se ha 
popularizado el hashtag #EstoNO-
tienequePARAR, un mensaje que 
refleja la necesidad de que desde las 
autoridades competentes se ofrez-
ca apoyo moral y legislativo a los 
trabajadores y a las empresas, sean 
del tamaño que sean, que siguen 
trabajando por ser ámbitos esen-
ciales y críticos, haciendo lo que les 
toca en estos duros momentos. 

Pero #EstoNOtienequePARAR es 
más que una campaña en redes so-
ciales, es un movimiento colectivo 
que aglutina a millones de perso-
nas, cuyo denominador común es 
su compromiso por mantener la 
actividad esencial en un país que se 
enfrenta a una de las peores crisis 
que le ha tocado vivir. 

Nos encontramos ante cientos 
de miles de héroes cuyo poder es 
el compromiso, pero también la 
solidaridad, el coraje y la fortaleza; 
agricultores y ganaderos, pescado-
res, operarios de fábricas, transpor-
tistas, trabajadores de supermerca-
dos… y una larga lista de personas 
que se están esforzando día a día en 
garantizar que la vida no se pare. 

Punta de lanza
En estas circunstancias adversas, 
el sector agroalimentario de Ga-
licia se erige como punta de lanza 
para garantizar el abastecimiento 
esencial y diario de alimentos; 
“nosotros tenemos que seguir 
ordeñando” afirman los ganaderos 
que trabajan con la empresa mei-
rense Naturleite que no ha parado 
de envasar leche para abastecer los 
lineales de Mercadona. 

Su director general, Antonio 
Larrea, afirma que “el año pasado 
compramos más de 100 millones 
de litros de leche gallega y este año 
esperamos aumentar ese volumen 
porque nuestra actividad no ha 
cesado, nuestro compromiso, el de 
nuestros ganaderos y empleados, y 
el de nuestro cliente Mercadona, es 
y será el de garantizar el suminis-
tro de leche pase lo que pase”. 

La clave es, como dicen desde 
la quesería Queizuar, “seguir 
trabajando con normalidad”, eso 
sí, garantizando las condiciones 
higiénicas y sanitarias precisas 
para proteger a los trabajadores y 
avalar la seguridad alimentaria de 
los productos. 

Quesos para 5,4 millones 
de hogares
Esta quesería de Touro y las 55 
ganaderías de la zona a las que 
compra leche, no han frenado su 
actividad ya que fabrican quesos, 
con Denominación de Origen 
Tetilla y Arzúa-Ulloa, para los 5,4 
millones de hogares que compran 
en Mercadona. 

Un sentimiento compartido
Y es que existe un sentimiento 
compartido entre todos los inte-
grantes del sector agroalimentario 
gallego y que expresan de forma 
muy clara desde la cooperativa 
arousana Horsal, “siempre, y hoy 
más que nunca, orgullosos de dedi-
carnos a alimentar a las personas”. 

El papel que desarrolla toda la 
cadena de valor del sector agro-
alimentario ha sido siempre 
fundamental, pero, en estos duros 
momentos, esta relevancia se 
hace más patente que nunca, y el 
orgullo de formar parte de esta 
cadena es inmenso porque siempre 
responde, vengan como vengan. 

Todos los que se han unido a #Esto-
NOtienequePARAR comparten un 
objetivo común: “seguir trabajando 
para aportar nuestro grano de 
arena y que la cadena de abasteci-
miento de alimentos no pare”. 

Que la rueda no pare 
de girar
Pero este movimiento no se 
reduce exclusivamente a la cadena 
agroalimentaria, sino que engloba 
a todos aquellos sectores que, en 
estos difíciles momentos, tienen 
que mantener su actividad para 
asegurar servicios y productos de 
primera necesidad.

Aglutina a todas aquellas perso-
nas que están trabajando, trans-
formándose, reinventándose y 
luchando para seguir tirando del 
carro y conseguir que la rueda no 
pare de girar. 

La cadena agroalimentaria 
sostenible, en la que están 
implicados agricultores, 
ganaderos y pescadores, 
proveedores especialistas y 
Mercadona, está comprometida 
con garantizar el suministro de 
alimentos de primera necesidad

El campo
NO va a PARAR

Planta de fabricación de quesos de Queizuar en Touro
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doutros criterios de prioridade. 
Poderán subvencionarse unha ou 
varias das seguintes actuacións: re-
implantación de viñas, reconver-
sión varietal e mellora das técnicas 
de xestión de viñas. As solicitudes 
poderán conter operacións anuais 
ou bianuais, con ou sen anticipo.

O prazo, rematado
Estas axudas fináncianse com-
pletamente a través do Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA 100%) e poderán ser 
de compensación pola perda de 
ingresos derivada da aplicación 
do plan (1.912,50 €/ha e campa-
ña, no seu caso) ou polos custos 
de reestruturación e reconver-
sión da viña (50% dos gastos das 
accións subvencionables).

O prazo de presentación de soli-
citudes rematou o 11 de marzo, 
mentres que o prazo de execución 
e xustificación das operacións 
que se aproben é ata o 31 de maio 
de 2021, para as solicitudes con 
operacións anuais, e ata o 31 de 
maio de 2022 para as solicitu-
des con operacións bianuais.

A Asociación Agraria de Galicia 
organizou a principios do mes 
de febreiro na súa oficina da Rúa 
(Ourense) unha charla sobre rees-
truturación de viñedos impartida 
por Julio Reboredo. Ao encontro 
asistiron unha vintena de inte-
resados nas axudas convocadas 
e no importe subvencionable 
para este ano. Reboredo tamén 
informou sobre as últimas novi-
dades da normativa vitivinícola. 

As subvencións, segundo salienta 
Reboredo, están moduladas. 
“A Xunta de Galicia ponlle 
un prezo por hectárea a unha 
plantación que, por exemplo, vaia 
en espaldeira, sexa real ou non, e 
sobre iso subvenciónache o 50%”, 
explica. O membro da Asociación 
Agraria de Galicia denuncia que 
en ocasións eses módulos non 
están axustados á realidade.

Módulo desfasado
Julio Reboredo asegura que as 
axudas que concede a Adminis-
tración teñen un módulo moi 
baixo nas plantacións en espaldei-
ra. “Está un pouco desfasado con 
respecto ao custo real”, subliña. 
En xeral, segundo o representante 

da nosa asociación, os módulos 
están “adaptados á realidade”, 
pero nas plantacións en espaldeira 
está “moi baixos”, o que implica 
“que ás plantacións da zona de 
Ourense, que son en espaldeira, 
lles subvencionen menos que ás 
das Rías Baixas, que son en parra”. 

A Asociación Agraria de Galicia 
demanda desde hai anos á Conse-
llería do Medio Rural que actulice 
ese módulo. “Non sabemos se o 
próximo ano o actualizarán”, si-
nala Reboredo, quen mostra a súa 
preocupación porque a crise do co-
ronavirus afecte ás subvencións. 

PAC 2019-2023
A reestruturación e a reconver-
sión da viña é unha das medidas 
acordadas na Política Agrícola 
Común (PAC), no marco da 
aplicación do programa de apoio 
2019-2023 ao sector vitivinícola 
español, que a Consellería do 
Medio Rural desenvolve a nivel 
autonómico. Os beneficiarios 
son os viticultores inscritos no 
Rexistro Vitícola de Galicia 
(RVG) que destinen a súa produ-
ción de uva para vinificación e así 
mesmo as futuras viticultoras.

Esta medida de reestruturación 
e reconversión das viñas levarase 
a cabo a través de plans colecti-
vos (mínimo de cinco persoas 
viticultoras) ou individuais, sendo 
prioritarios os colectivos, ademais 

As axudas sobre 
reestruturación de viñedos, 
a exame

A Asociación Agraria de Galicia 
demanda que se actualice o 
módulo para plantacións en 
espaldeira

Julio Reboredo 
impartiu unha charla 
na Rúa ante unha 
vintena de interesados
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Planas, que aproveitou a súa pre-
senza en Zaragoza para anunciar 
un Plan Renove de Maquinaria 
promovido polo Goberno de Es-
paña e dotado con oito millóns de 
euros, o que supón un incremento 
dun 60% en fondos con respecto ao 
último plan destas características, 
do que se beneficiaran 558 agricul-
tores e gandeiros.

Luis Planas visitou a zona expo-
sitiva e interesouse por algunhas 
das novidades que presentaban 
os expositores. No decurso da súa 
intervención, sinalou que Fima é 
“unha gran feira, a máis importan-
te do sur de Europa” e un “lugar 
magnífico para falar do que nos 
interesa: de agricultura, do futuro 
do mundo rural e de como este país 
avanza nunha senda de progreso”.

Durante a súa visita, o ministro 
estivo acompañado polo pre-
sidente da Feira de Zaragoza, 
Manuel Teruel; o presidente 
do Goberno de Aragón, Javier 
Lambán; a delegada do Goberno 
en Aragón, Pilar Alegría; o e o 
conselleiro de agricultura arago-
nés, Joaquín Olona.

Fima 2020 volveu confirmar o 
papel referente de Zaragoza no 
eido da maquinaria agrícola. Isto 
é así porque o foro reuniu de novo 
a miles de profesionais, que perco-
rreron as instalacións do recinto 
feiral durante os días que durou a 
súa 41ª edición, celebrada a finais 
de febreiro. Nos seus 163.000 me-
tros cadrados de exposición, Fima 
2020 contou con máis de 1.650 
expositores distribuidos ao longo 
de 11 pavillóns.

A sustentabilidade das máquinas 
e o enorme crecemento protagoni-
zado polo sector no eido tecnolóxi-
co marcaron a pauta da última 
edición desta feira. Entre as moitas 
novidades que as marcas amosa-
ron destacan relevantes solucións 
promovidas para acadar a mellora 
ambiental, como pode ser o caso 
dun tractor de metano que presen-
tou un dos expositores, ou a posibi-
lidade de mellorar a rendibilidade 
nos cultivos e a análise e captación 
de datos que ofrecen os equipos a 
través de plataformas dixitais.

Fima 2020 serviu pois para poñer 
o acento na tecnoloxía, coma 
eixo fundamental dun sector que 
destaca, cada vez máis, por unha 
maior profesionalización e polo 
seu incremento do nivel de coñece-
mento dos clientes. 

Tamén no marco do foro houbo 
tempo para simposios e xornadas 
específicas coma o encontro de 
mulleres rurais, no que se debateu 
sobre o presente e o futuro do papel 
da muller no eido da vertebración 
do territorio.

Visita do Ministro 
de Agricultura
A Feira contou tamén cunha 
participación de excepción, a do 
ministro de Agricultura, Luis 

Fima 2020 pon o 
acento na tecnoloxía 

Luis Planas 
anunciou un Plan 
Renove durante a 
súa visita ao recinto 
feiral

A edición deste ano consolida 
á cidade de Zaragoza 
como referente no eido da 
maquinaria agrícola

Durante Fima 2020 desenvolveuse novamente o Concurso de Novida-
des Técnicas no que o xurado distinguiu o concepto DataConnect –que 
permite conectar os portais de datos de Case IH, New Holland, CLAAS, 
John Deere e 365 Farm Net– na categoría de solucións de xestión 
agronómica. DataConnect posibilita, entre outros asuntos, obter unha 
vista xeral de todos os fabricantes de maquinaria nun único portal a 
elección do usuario.

DataConnect
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tecnoloxía AFS Connect é o dese-
ño frontal, inspirado no concepto 
do prototipo do tractor autónomo 
de Case IH.

En canto ao confort do condutor, 
mellorouse o rendemento dos sis-
temas de calefacción, ventilación 
e aire acondicionado do tractor. 
Outras opcións na cabina inclúen 
sensores de control da presión dos 
pneumáticos e un sistema de sus-
pensión semiactiva da cabina.

Garantía estendida
As solucións de servizo de Case 
IH concéntranse especificamente 
na actividade e na maquinaria 
de cada agricultor e operario. 
Ademais, pódense personalizar 
incluíndo elementos adaptados 
á forma de traballar de cada un. 
A garantía SAFEGUARD é unha 
extensión da garantía básica de 
Case IH ata 3 anos coas mesmas 
condicións que os dous primeiros 
anos e sen franquicias.

Case IH fixo a presentación estrela 
na edición deste ano de FIMA da 
sétima xeración do seu tractor 
insignia: o Magnum AFS Connect. 
Algunhas das melloras máis signi-
ficativas atópanse no interior da ca-
bina. O novo apelido AFS Connect 
co que se bautizou a nova serie 
Magnum anticipa a tecnoloxía coa 
que conta este tractor, que foi dese-
ñado para axudar aos agricultores a 
xestionar as operacións do día a día 
con novos niveis de precisión.

A gama para o mercado europeo 
comprende os modelos Magnum 
280, Magnum 310, Magnum 340, 
Magnum 380 e Magnum 400 (con 
saídas máximas de potencia de 351, 
382, 409 e 435 CV, respectivamen-
te). O Magnum 400 está dispoñible 
unicamente con transmisión 
PowerDrive 21+5, ofrecendo 40 
e 50 km/h a un réxime reducido 
de revolucións do motor. A gama 
ampliouse co Magnum 400, dese-
ñado para aplicacións aínda máis 
pesadas e esixentes.

AFS Connect: transferencia 
instantánea de datos 
Coa tecnoloxía telemática AFS 
Connect, os novos tractores permi-
ten aos propietarios e operadores 
axustar, xestionar, monitorizar e 
transferir datos da forma que me-
llor se axuste ás súas necesidades. 

AFS Connect baséase na acreditada 
tecnoloxía de precisión de Case 
IH (AFS), pero vai un paso máis 
alá cun novo hardware e software, 
incluíndo unha nova pantalla, 
sistema operativo, receptor e hard-
ware completamente redeseñado, 

que garante a visualización remota 
da pantalla, funcións de asistencia 
remota e moito máis. Esta nova 
tecnoloxía atópase no novo deseño 
interior da cabina, equipado con 
novos mandos e pantallas.

Máxima conectividade
e asistencia
Os novos desenvolvementos da tec-
noloxía AFS Connect no Magnum 
ofrecen unha conexión bidireccio-
nal entre a nova pantalla AFS Prol 
1200 na cabina e o portal Case IH 
AFS Connect dispoñible a través 
da web mycaseih.com. Isto permite 
un acceso remoto aos datos xerados 
polo tractor e ás tarefas que se 
están realizando. A transferencia 
inalámbrica e segura fai innecesa-
rio calquera traspaso dos datos con 
memorias USB, eliminando así o 
risco asociado de perda ou daño.

Novos niveis de confort
O interior da cabina dos tractores 
Magnum foi completamente 
revisado e refinado para crear 
unha nova contorna do operador 
que conserva conceptos coñecidos 
de Case IH como son as pantallas 
de información na columna, 
os mandos do reposabrazos e o 
propio Multicontroller, agora 
totalmente remodelados. O princi-
pal compoñente da remodelación 
á que se someteu o Magnum con 

Magnum AFS Connect: 
un modelo máis tecnolóxico 
e confortable

O novo Magnum AFS 
Connect presentouse 
en FIMA 2020

A garantía SAFEGUARD é unha 
extensión da garantía básica de 
Case IH de ata tres anos coas 
mesmas condicións que os dous 
primeiros e sen franquicias
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A actividade primaria é un dos 
ámbitos de traballo que non se vi-
ron afectados en España polo esta-
do de alarma declarado por mor da 
epidemia do coronavirus. Por este 
motivo, John Deere anunciou que 
mantería, sempre que as circuns-
tancias o permitan, a actividade 
nos seus almacéns de repostos e 
fábricas para apoiar o mantemen-
to, a reparación e a produción da 
maquinaría agrícola.

Por iso, a rede de concesionarios de 
John Deere seguiu traballando, nas 
xornadas do Estado de Alarma, 
para dar o servizo necesario a todos 
os agricultores e gandeiros. 

Neste sentido, a firma reiterou o 
compromiso co sector estratéxico 
ao que serve e quixo tamén lanzar 
unha mensaxe de confianza á 
sociedade española. En palabras de 
Enrique Guillén, director xeral de 
John Deere Ibérica, “como parte da 
cadea alimentaria, temos a respon-
sabilidade de apoiar o gran labor 
que desenvolven os agricultores e 
gandeiros deste país para abastecer 
a demanda de alimentos. Por iso, a 
nosa obriga como compañía é fa-
cilitarlles o camiño para que a súa 
maquinaria continúe traballando 
a pleno rendemento”.

Plataforma na nube
Por outra banda, a compañía 
estadounidense anunciou recen-
temente que pon a disposición 
de agricultores e contratistas o 
seu centro de operacións na nube. 
Unha plataforma na que é posible 
intercambiar documentación e 
datos sobre maquinaria agrícola, 
así como descargar informa-
ción procedente de aplicacións 

externas como mapas de campos e 
estacións meteorolóxicas. 

Os datos poden integrarse, ade-
mais, con outras funcións adicio-
nais neste centro de operacións, ao 
igual que cando se emprega unha 
tenda de aplicacións.

Actualización de receptores 
de sinal de satélite
Outra das novidades relativas á 
empresa vén dada polo feito de que 
os agricultores e os contratistas 
teñen a posibilidade de actualizar 
os seus antiguos receptores de 
sinal de satélite de John Deere coa 
última tecnoloxía de guiado a un 
prezo especialmente reducido.

A introdución do receptor StarFi-
re™ iTC en 2004 definiu o liderado 
de John Deere no sector no que res-
pecta ao guiado automático de má-
quinas ao promover unha cabina 
compatible cunha gran diversida-
de de aplicacións do sistema global 
de navegación por satélite. Porén, a 
partir do 1 de xaneiro de 2021, estas 
unidades xa non poderán recibir os 
sinais de correcións SF 1 e SF 2.

Unha vez pasada esa data, a direc-
ción automática con AutoTrac™ 
só funcionará co sinal RTK máis 
preciso. Para aproveitar a tecno-
loxía de receptor de satélite máis 
avanzada que está dispoñible, os 
propietarios poderán intercambiar 
calquera receptor iTC actual polo 
último modelo StarFire™ 6000 
de cuarta xeración través do seu 
concesionario local. 

Unha vez teñan feito a actualiza-
ción, os clientes beneficiaranse dun-
ha adquisición de sinal máis rápido 
e da compatibilidade do sistema 
ISOBUS dos monitores, así como 
das actualizacións de software ina-
lámbricas e dun sistema de bloqueo 
a través de pin para evitar roubos.

A rede de concesionarios 
seguiu traballando, durante 
o estado de alarma, para dar 
o servizo necesario a todos os 
agricultores e gandeiros

John Deere apoia aos 
agricultores e gandeiros a 
través dos concesionarios
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quinaria de alta calidade desde hai 
máis de 60 anos. Os seus tractores 
fabricados en Austria de alta gama 
demostran un confort extraordi-
nario e un funcionamento preciso, 
empregando innovacións técnicas 
contrastadas para maximizar a 
produtividade do operador nos sec-
tores agrícola, forestal e municipal. 

Son tres anos ou 3.000 horas. O 
paquete STEYR Protect amplía 
o alcance da garantía estándar de 
xeito gratuíto e sen exceso nos 
modelos Kompact, Multi, Expert 
CVT, Profi, CVT, Terrus CVT e 
agora tamén nos novos modelos 
Impuls CVT e Absolut CVT. 

STEYR Protect ofrece así unha 
seguridade extraordinaria, cubrin-
do os custos da man de obra e as 
pezas de reposición orixinais por 
reparacións imprevistas durante 
un maior tempo de cobertura.

Made in Austria
Segundo Agustí García, xefe de 
servizo de STEYR Iberia, “STEYR 
é sinónimo de Made in Austria 
e, en particular, no segmento do 
tractor, é sinónimo de servizo de 
alta calidade e completo. O paquete 
de garantía avanzada STEYR 
Protect é unha proba máis do 
enfoque desta marca. Permítenos 
proporcionar aos usuarios unha 

maior tranquilidade sen cargar 
con custos adicionais. A garan-
tía tamén aumenta o valor de 
revenda dos tractores. STEYR non 
só ofrece tecnoloxía de tractor de 
alta calidade, senón que protexe o 
investimento dos propietarios.”

STEYR Protect está dispoñible 
en toda a gama de produtos tanto 
para contratos de compra como de 
financiamento e leasing.

Alta calidade
STEYR é recoñecida como unha 
marca líder en tecnoloxía e ma-

Todo STEYR, cunha garantía 
de tres anos

O programa STEYR 
Protect ofrece unha 
garantía premium 
para toda a súa 
gama en España e 
Portugal

O programa permite ofrecer 
aos usuarios unha maior 
tranquilidade sen custos 
adicionais

No marco da última edición de Fima, celebrada en Zaragoza a finais 
de febreiro, STEYR obtivo o Premio Tractor de España 2020, na 
categoría de máis de 200 CV. En concreto, o modelo distinguido foi 
o STEYR 6300 Terrus CVT.

Modelo máis potente
Ademais de ser o modelo máis 
potente de toda a gama de produ-
tos da empresa, o Terrus CVT foi 
recoñecido por contar con carac-
terísticas e tecnoloxía de alta cali-
dade, que achegan unha maior 
produtividade e unha maior 
comodidade para o condutor. 
Entre as melloras incorporadas, 
destaca o sistema S-Turn II, que 
proporciona xiros totalmente 
automatizados na cabeceira.

Tractor de España 2020
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nidade de coñecer a  Fernando 
Morientes, que asinou e regalou 
balóns axudando, deste xeito, a 
promocionar a marca.

BKT quixo tamén lanzar unha 
acción solidaria durante a súa 
participación en Fima 2020 e 
recoller fondos para a Asociación 
Española contra o Cancro, orga-
nización á que doou 7.000 euros.

Para BKT, a súa presenza en Fima 
2020 foi todo un éxito posto que 
permitiu a oportunidade de lan-
zar en España o V-Flexa, o novo 
pneumático con flotación da 
compañía, e de amosar algunhas 
das súas gamas máis emblemáti-
cas de produto.

Os expertos destacan que V-Flexa 
é un “pneumático radial da liña 
flotation, proxectado para os 
remolques agrícolas. Permite 
transportar cargas pesadas cunha 
presión inferior ao 30% respecto 
a un pneumático estándar da 
mesma medida”.

Ademais, ten unha banda de 
rodadura provista de cintos de 
aceiro que achegan unha maior 
resistencia á carcasa e permiten 
que a carga se distribúa grazas á 
ancha área da súa pegada.

Características de 
Agrimax V-Flecto
No espazo expositor da empresa 
en Zaragoza, expuxóse tamén a 
gama Agrimax V-Flecto nas me-
didas VF 600/60 R 30 e VF 710/60 
R 42, que exalta as prestacións 
dos tractores dunha nova xera-
ción, ao limitar a compactación 
no chan e asegurar unha maior 
capacidade de carga coa mesma 
presión ca dun pneumático están-
dar de igual medida.

A gama conta cun ciclo de vida 
prolongado de máis dun 10% 
adicional respecto ao seu equiva-
lente estándar e é ideal para un 
emprego combinado, sen nin-
gunha necesidade de modificar a 
presión do inchado cando se pasa 
do campo á estrada e viceversa.

Outros modelos
No stand tamén se expuxeron 
outros produtos dedicados a 
remolques agrícolas coma os mo-
delos RM 500 e Ridemax Fl 693 
M. O primeiro é un pneumático 
radial perfecto para as colleitado-
ras e o segundo foi pensado para 

os despraza-
mentos cotiáns 
por estrada e 
para un uso 
combinado de 
remolques agrí-
colas, cisternas 
e esparcidores.

Xunto a isto, BKT amosou en 
Fima 2020 as súas gamas Agri-
max Force, pensadas especifica-
mente para tractores de elevada 
potencia, e Agrimax Teris, ideal 
para todas as operacións de prepa-
ración, plantación e tratamento 
de terreos.

Feedback dos clientes
A compañía considera que a súa 
participación na feira de Zarago-
za lle permitiu recibir o excelente 
feedback do comportamento que 
os seus pneumáticos están a ter 
no mercado español.

O espazo expositor de BKT, ade-
mais, contou coa presenza dun 
embaixador de excepción. Grazas 
ao acordo da empresa con La Liga, 
os visitantes tiveron a oportu-

Éxito de BKT en 
Fima 2020

A compañía amosou diferentes 
gamas de pneumáticos na feira 
de Zaragoza

Fernando Morientes 
asinou balóns no 
stand da empresa
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a cabina do tractor a movementos 
de lanzamento desagradablemente 
fortes que presionan ao condutor. 
Os tractores da serie T7 detectan 
que unha empacadora está acopla-
da e activa o modo empacadora, 
que xestiona o control de suspen-
sión do eixe dianteiro.

Sistema de dobre nudo 
LoopMaster
Xunto a isto, foi premiado o sis-
tema de dobre nudo LoopMaster 
para o atado de pacas en empaca-
doras Big Baler. O seu proceso de 
anudado do lazo elimina cortes 
que están soltos e reduce o impac-
to ambiental.

Finalmente, os premios dis-
tinguiron a solución Terminal 
Agxtend-Isomax para adaptar 
implementos antigos ao sistema 
Isobus, que permite interconectar 
máquinas agrícolas e tende a fa-
cilitar a adopción como estándar 
mundial. A solución desenvolvida 
permite aos propietarios de acce-
sorios máis antigos adaptalos coa 
tecnoloxía e conectalos ao sistema 
Isobus do tractor. 

New Holland recibiu seis premios 
no concurso de novidades técni-
cas de Fima 2020. En concreto, a 
empresa foi galardoada con dous 
premios na categoría de Outlet Outlet 
NoveltyNovelty e con outros catro no 
apartado propiamente dito de 
novidades técnicas.

Os premios foron entregados 
no marco dunha gala celebrada 
no Recinto Feiral de Zaragoza o 
pasado 26 de febreiro. As ca-
racterísticas e innovacións que 
destacaron e foron valoradas polo 
xurado foron, en primeiro lugar, 
a caixa intermedia SmartShift, 
con arranque a dúas velocidades, 
protección contra sobrecarga, sis-
tema de freo intelixente e volante 
de gran diámetro.

Accesibilidade de datos 
multiplataforma
Doutra banda, tamén se premiou 
a accesibilidade de datos multi-
plataforma promovida conxun-
tamente xunto a varias empresas 
do sector. Grazas a unha interface 
independente do fabricante 
365FarmNet, o agricultor pode co-

nectar perfectamente os portais de 
datos Case IH, John Deere, CLAAS 
e New Holland.

Suspensión de doble eixe
A suspensión do doble eixe dian-
teiro Terraglide e o pneumático 
Neutrac para tractores compactos 
tamén foron galardoados. O novo 
eixe dianteiro en suspensión 
Terraglide, montado na serie de 
tractores T4 Specialty, propor-
ciona maior produtividade no 
día a día. A isto, únense os novos 
pneumáticos Pneutrac, que conse-
guen unificar nun único produto 
o mellor dos pneumáticos e das 
pistas tradicionais.

Tamén se distinguiu o sistema de 
control de macroempacadora para 
a amortiguación de vibracións 
lonxitudinais con tractores T7. As 
empacadoras para grandes fardas 
prismáticas permiten unha alta 
densidade de transporte e almace-
namento de material vexetal, polo 
que se fixeron moi importantes na 
agricultura. Porén, debido á súa 
elevada forza de inercia e presión, 
inducen vibracións que someten 

New Holland 
recibe seis 
premios nesta 
edición da Fima
A empresa foi galardoada con dous premios 
no eido Outlet Novelty

Os catro premios 
restantes 
distinguiron 
novidades técnicas
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Consciente dos efectos que a si-
tuación de estado de alarma pode 
supoñer para algunhas familias, 
Caixa Rural Galega estableceu 
o seu propio mecanismo de mo-
ratoria que se suma á aprobado 
polo Goberno de España. Se ben, 
inicialmente, o aprazamento 
da moratoria recollida no Real 
Decreto Lei se reducía a un mes, 
o Goberno modificou o prazo a 
tres meses o día 
1 de abril. Este 
maior tempo 
de aprazamen-
to era o que a 
entidade tiña 
previsto para 
o mecanismo 
adicional, 
considerando que un único mes 
podía ser insuficiente dada a 
actual situación. 

Así, os clientes de Caixa Rural 
Galega en situación de vulne-

rabilidade e afectados por esta 
crisis do COVID-19, pero que non 
cumpran algún dos requisitos da 
moratoria oficial, poderán optar 
a unha moratoria que permite 
aprazar tres cotas durante un ano. 
Deste xeito a entidade facilitará 
a liquidez necesaria para facer 
fronte a estas cotas. 

Documentación habitual
Tratándose dun procedemento 
interno, Caixa Rural Galega non 
solicitará máis documentación 
que a habitual, acurtando así 
trámites burocráticos e tempos 
de resposta. O procedemento será 
aplicable a calquera hipoteca, 
independentemente de se a fi-
nalidade se axusta aos requisitos 
aprobados polo Goberno. Moitos 
financiamentos de autónomos, 
profesionais e labregos teñen 
finalidades diferentes ás permiti-
das no texto legal aprobado e isto 
pode supoñer un problema para a 
economía familiar.

Outras medidas
Adicionalmente, a entidade 
tomou outras medidas como 
o anticipo do aboamento de 
pensións tanto en marzo como en 
abril e tamén das prestacións de 
desemprego. Tamén se eliminan 
comisións de TPVs debido á inac-
tividade dos comercios e negocios 

de múltiples 
sectores. En 
relación coa re-
comendación 
de uso da banca 
dixital e do 
pago con tarxe-
tas, ampliouse 
o importe ata 

50 euros para pagamentos “sen 
contacto” e sen necesidade de 
introducir PIN. 

Tamén se tomaron medidas 
internas como dotar ás oficinas 

de xeles, toallas desinfectantes e 
biombos de metacrilato para pro-
texer aos empregados que seguen 
a ter unha elevada exposición, así 
como facilitar o teletraballo nos 
casos que sexa posible, xunto á 
conciliación familiar debido ao 
peche dos colexios. 

Caixa Rural Galega non espera 
que a situación sexa especial-
mente grave para o sector 
agrario xa que non está obrigado 
a pechar as súas actividades, pero 
é evidente que o descenso do 
consumo afectará seguramente 
ás explotacións, nalgúns sectores 
de xeito especial.

En mellor situación 
ca en 2008
Por outra banda, o sector finan-
ceiro afronta esta crise provocada 
polo estado de alarma con mellor 
situación que na última gran cri-
se de 2008, polo que cabe esperar 
que os mecanismos de soporte 
sexan suficientes e efectivos para 
que as caídas de actividade sexan 
temporais e polo tanto non dema-
siado intensas. 

Pero todo isto dependerá do 
alcance que teña o problema sa-
nitario, tanto en duración como 
en intensidade e ademais a nivel 
global, xa que as economías están 
moi interconectadas e o sector 
exterior foi gañando peso na súa 
contribución ao PIB nacional 
nestes últimos anos. En función 
da evolución e da duración do 
confinamento, Caixa Rural Ga-
lega sinala que podería poñer en 
práctica medidas adicionais.

A moratoria está 
dirixida a clientes 
afectados polo 
coronavirus

Axudarase con liquidación 
inmediata para facer fronte a 
cotas hipotecarias

Caixa Rural Galega 
facilitará o aprazamento 
de hipotecas 
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O 28 de xaneiro, o Boletín Oficial 
do Estado publicaba un Real 
Decreto que establecía nominal-
mente a estrutura orgánica básica 
dos departamentos ministeriais 
do novo Goberno de España. No 
que respecta ao sector primario, 
agrario e gandeiro cómpre sinalar 
algúns cambios de interese.

Como principais novidades 
temos que se crea unha Dirección 
Xeral de Dereitos dos Animais 
dependente da Vicepresiden-
cia de Dereitos Sociais e para a 
Axenda 2030, e que desaparece a 
Axencia Española de Seguridade 
Alimentaria e Nutrición como 
organismo independente.

En concreto, o Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimen-
tación estrutúrase do seguinte 

xeito. Dunha banda, integra á 
Secretaría Xeral de Agricultura 
e Alimentación que inclúe catro 
direccións xerais (D. X. de Produ-
cións e Mercados Agrarios; D. X. 
de Sanidade da Produción Agraria; 
D. X. de Desenvolvemento Rural, 
Innovación e Formación Agro-
alimentaria e D. X. da Industria 
Alimentaria). Tamén integra á 
Secretaría Xeral de Pesca, que 

inclúe dúas direccións xerais (D. X. 
de Recursos Pesqueiros e D. X. de 
Ordenación Pesqueira e Acuicul-

tura) e, finalmente, á Subsecretaría 
de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, da que dependen a Secretaría 
Xeral Técnica e a Dirección Xeral 
de Servizos.

Goberno galego
Tamén se produciron algúns 
cambios no Goberno galego con 
motivo da convocatoria electo-
ral do 5 de abril. Así, cesou, para 

ir en listas 
electorais, o 
Director Xeral 
de Gandería 
pero, final-
mente, o 
Consello da 
Xunta volveu 
nomealo posto 

que as elección galegas atrasáron-
se ata nova data por motivo da 
pandemia de coronavirus.

O pasado 28 de xaneiro 
publicouse un Real Decreto que 
establecía a estrutura orgánica 
dos departamentos ministeriais

Nomeamentos do novo 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación

Foto: Pool Moncloa - Fernando Calvo
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A Fundación Cetal, en Lugo, cesa 
coa súa actividade e reconvértese, 
por decisión do Goberno de Espa-
ña, no Laboratorio Nacional de 
Sanidade Vexetal. O ámbito da sa-
nidade vexetal é fundamental na 
agricultura do noso país, xa que 
a produción vexetal supón o 60% 
do total da rama agraria e facilita 
valor engadido á gandería.

Esta decisión foi tomada polo 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación a comenzos deste 
2020, no que, precisamente, se 
conmemora o Ano Internacional 
da Sanidade Vexetal. Coa creación 
deste organismo, ademais, o Exe-
cutivo Central dá novos pasos cara 
á descentralización institucional.

Entre outros obxectivos, este La-
boratorio Nacional ocuparase de 
harmonizar os métodos e técnicas 
que se empreguen por parte dos 
laboratorios de sanidade vexetal 
das comunidades autónomas; de 
participar en programas nacio-
nais de prospección de pragas; de 
emitir preceptivamente informe 

previo á declaración de existencia 
dunha praga de cuarentena que 
poida aparecer por primeira vez 
no territorio nacional; de realizar 
as actividades relacionadas co 
cumprimento dos programas 
de aplicación de boas prácticas 
do laboratorio que sexan da súa 
competencia e de participar nos 
programas coordinados e efec-
tuar as análises ou os ensaios que, 
a efectos arbitrais, ou con outras 
finalidades, lles sexan solicitados.

Funcións
O novo organismo colaborará cos 
laboratorios de referencia da UE e 
participarán en cursos de forma-
ción e nos ensaios entre laborato-
rios comparados que se organicen. 

Ademais, cando proceda, orga-
nizará ensaios entre laborato-
rios comparados ou probas de 
aptitude entre os laboratorios 
oficiais e velará porque se difun-
da ás autoridades competentes 
información 
que achegue o 
laboratorio de 
referencia da 
UE. Propor-
cionará tamén 
asistencia 
científica e 
técnica e po-
derá impartir 
cursos de 
formación. 

Servizo integral en 
bioloxía molecular
O Laboratorio Nacional unificará 
todos os ámbitos necesarios para 
dar un servizo integral en bio-
loxía molecular, técnicas inmu-
noenzimáticas, microbioloxía e 
entomoloxía para que poida aten-
der necesidades de diagnóstico 
masivo para situacións concretas, 
como as que requiren os riscos ac-
tuais da sanidade vexetal. Xunto 
a isto, permitirá obter sinerxias 
en equipos e custos, dos que ata o 
de agora non se dispón.

Actividade xeradora de 
emprego estable
O organismo dependerá, en 
concreto, da Dirección Xeral de 
Sanidade da Produción Agraria e 
achegará á cidade de Lugo unha 
actividade xeradora de emprego 
estable, de maior calidade, con 
maior proxección e conectada coa 
actividade universitaria da cidade.

Deste xeito, o Laboratorio subs-
titúe ao Cetal e á súa actividade, 
un organismo cuxa creación se 
decidira en abril de 2007 e que, 
finalmente, se puxo en marcha 
dous anos máis tarde.

Créase o Laboratorio 
Nacional de Sanidade Vexetal

Neste 2020, 
celébrase o Ano 
Internacional da 
Sanidade Vexetal

Emprazarase nas 
instalacións da 
Fundación Cetal, en Lugo
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A deputada provincial do Reto 
Demográfico, Igualdade, Benes-
tar e Emprego de  Ourense, Luz 
Doporto, trasladouse recentemen-
te á comarca de Valdeorras para 
explicarlle aos alcaldes, técnicos 
e representantes de entidades da 
zona, as liñas básicas do proxecto 
EmprendOU, posto en marcha 
pola Deputación para apoiar a 

nova actividade 
empresarial da 
mocidade de 
zonas rurais 
afectadas polo 
gran desafío 
demográfico. 

No encontro 
informou aos 

asistentes da importancia desta 
iniciativa coa que o goberno 
provincial pretende afrontar o 
reto demográfico na provincia 
de Ourense, “un proxecto ao que 
cada día se suman máis persoas e 
que permite que numerosas ini-
ciativas empresariais se poñan 
en marcha”, salientou a deputa-
da provincial.

Entre 16 e 30 anos
O proxecto EmprendOU, impulsado 
pola Deputación de Ourense, está 
deseñado para apoiar a nova activida-
de empresarial das persoas que teñen 
entre 16 e 30 anos para que poidan 
crear o seu propio posto de traballo, 
xa sexa individual ou formando par-
te dunha persoa xurídica de carácter 
mercantil, e o fagan naquelas áreas 
rurais afectadas polo gran desafío 
demográfico, os que se denominan 
“municipios elixibles”, en concreto, 
son 82 os concellos da provincia que 
poderán beneficiarse deste proxecto.

Os interesados en solicitar estas 
axudas poden facelo en calquera 
momento a través da páxina web: 
https://www.emprendou.com

Valdeorras coñece o 
proxecto EmprendOU da 
Deputación Provincial

A Feira Internacional Abanca 
Semana Verde de Galicia pospón 
ata 2021 a celebración da súa 43ª 
edición, que estaba prevista para 
a primeira semana de xuño deste 
ano en Silleda. Así, ante a incerte-
za xerada pola crise sanitaria do 
coronavirus, a Fundación Semana 
Verde acordou aprazar ao próximo 
ano a 43ª edición da feira, que terá 
lugar do 3 ao 6 de xuño de 2021. 

A Fundación sinala que a decisión 
radica en motivos de “responsa-

bilidade social e económica” ante 
a urxencia sanitaria e empraza a 
“centrar esforzos en facer unha 
gran edición” da feira en 2021, ano 
Xacobeo e no que se cumpren 25 
anos da inauguración do recinto 
de Silleda.

Galiforest Abanca
A Feira Internacional de Galicia 
Abanca tamén decidiu aprazar a 
sexta edición do seu monográfico 
forestal Galiforest Abanca, previs-
to entre o 25 e o 27 de xuño deste 
ano. A análise da situación e a opi-
nión dunha ampla representación 
dos expositores confirmados nesta 
cita determinaron a decisión de 
pospoñer a feira.

As empresas e as entidades 
confirmadas manifestaron de 
forma xeralizada que manterán 
a súa participación nas novas 
datas do certame, que se decidirán 
proximamente xunto co comité 
organizador; probablemente 
serán entre os meses de setembro e 
outubro, ao realizarse no monte e, 
por tanto, en exterior.

Abanca Semana Verde de 
Galicia e a feira Galiforest 
aprázanse a 2021
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A Fundación empraza a centrar 
esforzos para facer unha gran 
edición en 2021
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Llevamos tiempo avisando que 
el concepto de salud es único, es 
decir, los médicos y los veteri-
narios, hablamos de una salud, 
“One Health” y es muy sencillo de 
entender: de los casi 1.500 patóge-
nos del mundo, el 60% se puede 
considerar como zoonóticos, es 
decir que se transmiten del animal 
al hombre.

Los veterinarios y los productores 
sabemos lo que es luchar contra 
la enfermedad. Llevamos años 
erradicando dolencias como son 
la brucelosis, la tuberculosis y re-
cientemente luchamos contra una 
enfermedad muy poco conocida 
y que causó una crisis alimen-
taria y económica, de grandes 
dimensiones. Me estoy refiriendo 
a la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina, coloquialmente llamada 
“Enfermedad de las Vacas Locas”.

Un síndrome 
respiratorio agudo
En la actualidad, la humanidad se 
enfrenta a un patógeno vírico de-
nominado COVID19, básicamente 
un coronavirus supuestamente de 
origen animal, que desencadena 
en los seres humanos un síndrome 
respiratorio agudo. Y, en personas 

mayores, inmunodeprimidas o 
con cuadros de patologías previas, 
cursa con una mortalidad elevada.

Pero, ¿qué papel desempeñan los 
ganaderos y los veterinarios en 
toda esta crisis? Desde nuestro 
humilde punto de vista, como pro-
fesionales de la salud, los veterina-
rios, y como responsables de que 
existan alimentos, los ganaderos, 
juegan un papel esencial para parar 

el COVID19 y frenar sus nefastas 
consecuencias económicas.

Ambos sectores profesionales no 
pueden dejar de realizar su trabajo. 
Los animales deben seguir produ-
ciendo, sin enfermar, y el mercado 
no puede quedar desabastecido, 
cuando más falta hace.

Población confinada
Es cierto que la población está o 
debe estar confinada. Nadie dis-
cute, que en tanto en cuanto no se 
logre un estatus de inmunización 
frente a este coronavirus de una 
parte importante de la población 
a nivel mundial, la única medida 
efectiva que le puede dar una opor-
tunidad de éxito al sistema sani-
tario, pasa porque la mayor parte 
de la población esté confinada, y se 
impida el contacto entre personas, 
y la contaminación directa e indi-
recta por el COVID-19.

La autoprotección basada en 
reducir la posibilidad de contagio, 
la higiene efectiva de manos y la 
sensibilización global del total de 
la población para que siga estrictas 
normas que impidan un más que 
probable contagio, son medidas 
básicas que todos debemos tomar, 

COVID-19: 
una visión veterinaria

Los veterinarios 
sabemos lo que 
es luchar contra 
las enfermedades, 
llevamos años 
erradicándolas
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independientemente del lugar en 
el que nos encontremos y de las 
responsabilidades que tengamos.

Manejo de animales 
en esta situación
Pero los animales necesitan 
alimentarse, necesitan de un 
manejo... y estas labores deben rea-
lizarse de una forma que impida la 
circulación del virus, es decir, con 
elevadas medidas de bioseguridad.

Si alguien entiende todo lo que 
supone esta enfermedad, es sin 
duda el facultativo veterinario 
y el sector ganadero, más acos-
tumbrados que otros sectores a 
prevenir y a erradicar enfermeda-
des infecciosas.

Las hipótesis sobre el origen de 
la enfermedad son diversas, pero 
todas son coincidentes en que 
esta variante del SARS, denomi-
nada COVID-19, tuvo un origen 
animal, probablemente un 
animal salvaje que se comercia-
liza en mercados locales chinos, 
junto con gran cantidad de 
animales que nosotros conside-
raríamos exóticos. El salto in-
terespecie se ha producido, con 
unas consecuencias tales que, sin 
duda, marcarán un nuevo hito 
en la historia de la humanidad.

Salto interespecie
Pero, ¿qué circunstancias 
favorecen este salto interespecie 
y qué posibilidades habría de 
que un caso similar se produjera 
en nuestro país? Sin duda, es la 
falta de medidas de higiene y 
bioseguridad, con un descono-
cimiento o falta de valoración 
profesional por parte de anima-
les cercanos al ser humano, lo 
que es un riesgo, no solo para los 
animales, sino por lo que se ve, 
para el hombre.

De ahí que la Administración, 
en todas su organizaciones 
territoriales, empiece a ver en 
los veterinarios el principio de la 
solución, y considerar a las clíni-
cas veterinarias como verdade-
ros establecimientos sanitarios 
capaces de detectar enfermeda-
des que llegado el caso, pudieran 
ser fatales para el ser humano.

No podemos ni debemos opinar 
respecto a la sanidad asistencial. 
Sin duda, España es un líder mun-
dial en este ámbito. No podemos ni 
debemos cuestionar nuestro siste-
ma sanitario, que en condiciones 
normales, sigue estando dentro 
de los tres mejores del mundo. 
Pero hasta los propios sistemas se 
saturan y se colapsan, más si cabe 
cuando sus profesionales, en eleva-
do porcentaje, son contagiados por 
los propios pacientes.

Identificación temprana 
de portadores del virus
La epidemiología indica que nos 
adelantemos. Un diagnóstico 
precoz lo más extenso posible 
haría que supiéramos realmente a 
lo que nos enfrentamos y a lo que 
nos vamos a enfrentar a lo largo de 
las próximas semanas. El diagnós-
tico temprano del COVID-19, y 
masivo, es básico y fundamental, 
ya que para que esto mejore de 
forma sustancial, además del con-
finamiento, se hace muy necesaria 
la identificación temprana de los 
portadores del virus, lo que supon-
dría un freno en su expansión.

Los ganaderos son parte funda-
mental del abastecimiento. Un 
mercado extremadamente com-
primido, cierto, donde se está recu-
rriendo a productos con mayor du-
ración en los que la refrigeración 
deja el paso a la congelación. Los 
ganaderos se encuentran además 

con un handicap comercial, como 
es el ocasionado por el freno de un 
sector que tira mucho del merca-
do: la hostelería y la restauración 
están completamente paradas.

Evitar enfermedades 
en los animales
Ahí seguirán los veterinarios 
trabajando, evitando enfermeda-
des en los animales y favoreciendo 
una sanidad animal envidiable, 
mejorando la calidad y planifi-
cación de nuestras producciones, 
velando por la salud pública en 
mataderos e instalaciones en las 
que se transformen alimentos, 
tratando de curar a nuestras 
mascotas, garantizando el bien-
estar animal y la trasmisión de 
cualquier patógeno del animal 
al hombre. Como profesionales 
de la salud, también podemos 
ayudar, porque somos sanitarios, 
y ayudaremos en todos los frentes, 
incluso proporcionando equipos 
de nuestras clínicas, a hospitales.

Dijo Pasteur, que la profesión 
veterinaria salva a la humanidad, 
y hoy más que nunca hay que te-
nerlo muy presente. En Alemania, 
el máximo responsable del control 
del COVID-19 es Lothar Wieler, 
Doctor en Veterinaria que dirige el 
Instituto Rober Koch.

Quizás, en países del sur de Euro-
pa, echamos algo en falta: que los 
veterinarios formen parte de los 
comités científicos que marcan las 
líneas de trabajo fundamentales 
para luchar contra el COVID-19.

Juan J. Gómez Fernández
Veterinario
(Pereiro de Aguiar – Ourense)
Pablo O. González Prieto
Veterinario
(Viana do Bolo – Ourense)

Ganaderos y 
agricultores 
son agentes 
fundamentales para 
el abastecimiento

Echamos en falta 
que los veterinarios 
formen parte de los 
comités científicos 
del COVID-19



de Rías Baixas. Iso é o que nos 
caracteriza”. 

En canto á estratexia de negocio, 
Simón Ferro explica que entre 
o 60% e o 70% do viño  comer-
cialízano en España, mentres 
que o outro 30% expórtase a 25 
países, entre os que figuran, 
ademais de practicamente toda 
Europa, Canadá, México, Brasil, 
Australia, Xapón ou Filipinas. 
Dese 30%, a metade ten como 
destino Estados Unidos. “Entre 
un 30% e un 40% da produción é 
da marca principal, Laxas, e co 
resto, facemos outras marcas. O 
reto é afianzar os mercados nos 
que estamos, manter o mercado 
nacional e ir aumentando, po-
tenciar máis a primeira marca”, 
sinala o responsable comercial. 
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A adega As Laxas, situada en 
Arbo (Pontevedra), á beira do 
río Miño, xurdiu da tradición 
da familia Simón Ferro e do seu 
empeño en obter un viño branco 
da mellor calidade. Tras superar 
con éxito todos os retos que se 
marcaron desde a adquisición, en 
1976, da primeira parcela, pasou 
de ser unha actividade comple-
mentaria á economía familiar 
a converterse nunha empresa. 
A adega consolidouse en 1986, 
cando tamén participou como 
fundadora da Denominación de 
Orixe Rías Baixas. Nese momen-
to, estableceuse un crecemento 
progresivo, durante o que pasou 
de producir 8.000 botellas anuais 
a máis de 520.000. 

Na actualidade, As Laxas, que 
conta con 50 hectáreas de viñedos 
e 20 contratos 
de arrenda-
mento, ten 
capacidade para 
a elaboración de 
arredor dun mi-
llón de quilos de 
uva. Na adega 
traballan entre 
10 e 12 persoas e, 
no campo, me-
dia ducia. A produción principal 
é a de albariño, que ascende ao 
redor do 98%, mentres que o resto 

é condado. Ademais, desde hai 
oito anos elaboran un espumoso 
de albariño. A adega conta para a 
elaboración e embotellado dos vi-
ños cun equipamento moderno, 
orientado a conseguir a excelen-
cia dos seus produtos. 

Na última colleita, a de 2019, a 
empresa recolleu uns 700.000 
quilos de uva. “Ao depender de 
factores externos, a cifra é moi 
variable. Houbo anos de máis 
dun millón e, outros, de 500.000. 
Eu creo que a media está entre 
700.000 e 900.000 quilos”, asegura 
Rubén Simón Ferro, director 
comercial de As Laxas. 

Identidade da 
D. O. Rías Baixas
“Quen busca un albariño, nos 
nosos viños ten a definición per-

fecta”, destaca 
Simón Ferro, 
quen engade: 
“un consumi-
dor de albariño 
busca un viño 
fresco, un viño 
novo, moita 
froita, un pun-
to de acidez, e 
os nosos viños 

así o reflicten. Creo que somos 
identidade da Denominación 
de Orixe, somos das fundadoras 

As Laxas, tradición e 
innovación vinícola

A adega, situada 
en Arbo, ten 
capacidade para 
elaborar un millón 
de quilos de uva



A adega realiza investimentos 
constantes en mellora de equi-
pos, facendo especial fincapé 
na adaptación das novidades 
tecnolóxicas á forma tradicional 
de elaborar os seus viños. Estes 
investimentos acadaron os as-
pectos produtivos, desde a propia 
viticultura ata a modernización 
do almacenamento de viños, liña 
de embotellado e sistemas de  tra-
zabilidade, sen esquecer a xestión 
económica e financeira. 

Mínima manipulación
A pesar do investimento en 
tecnoloxía dos últimos anos e 
da implementación constante 

de proxectos de I+D+i, As Laxas 
mantén a elaboración tradicional 
partindo de uvas perfectamente 
maduras no seu estado ideal, 
procedentes exclusivamente da 
subzona do Condado do Tea. 

“Confiamos en ter unha boa ma-
teria prima e a transformación 
faise como antes, cunha mellora 
tecnolóxica, pero faise igual, é 
dicir, despois da recollida vén o 
prensado, a fermentación en de-
pósitos de aceiro inoxidable e, por 
último, o filtrado, e xa está listo 
para embotellar”, indica Simón 
Ferro, quen resalta que a manipu-
lación do viño é 
“mínima”. 

Espumoso 
premiado
Desde 2012, As 
Laxas elabora 
e comercializa 
un espumoso 
de calidade 
albariño mono-
varietal: Sensum Laxas, elabora-
do polo método tradicional, que 
ademais de diversas mencións, 
foi galardoado como o mellor e 
primeiro viño espumoso na Cata 
dos Viños de Galicia. 

Simón Ferro destaca que foron 
pioneiros en elaborar o espumo-

so de albariño e en recuperar o 
tipo de viño condado, “que esta-
ba no esquecemento”. A varie-
dade de uva adáptase “moi ben 
á elaboración de espumosos”, 
segundo o director comercial, 
quen resalta que o albariño ten 
“unha acidez alta e bo enve-
llecemento”. Por iso, As Laxas 
decidiu elaborar espumosos e 
outorgarlle a esa uva “outra vía 
de evolución”. Polo momento, 
segundo Simón Ferro, “está a 
funcionar cada ano un pouco 
máis e cada vez son máis adegas 
as que apostan por facer elabora-
cións de espumoso”. 

Cun inves-
timento de 
729.619 euros, 
a empresa 
desenvolve un 
proxecto de 
ampliación e 
melloras tec-
nolóxicas das 
súas instala-

cións que ten como obxectivo o 
incremento da zona de alma-
cenaxe e que afectará á cuberta 
dos depósitos exteriores, á sala 
para fermentación e conser-
vación de espumoso, á maqui-
naria para “remoge” e degole 
de espumoso e ao acondiciona-
mento de exteriores. 
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Fundadora da D. 
O. Rías Baixas, 
foi pioneira en 
producir espumoso 
de albariño
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principio os nenos pasaron un 
período de adaptación, agora “só 
ven vantaxes”. 

“Teño menos cartos, traballo 
máis horas, pero é outro tipo de 
vida. No verán os rapaces veñen 
comigo. Se están malos, teño un 
peche de 11 hectáreas onde podo 
deixar as cabras. A liberdade non 
hai cartos que a pague. A nivel de 
calidade de vida non ten nada que 
ver”, reflexiona.

Posta en marcha
Tras comezar cun rabaño de 29 
cabras, na súa maioría de raza 
galega, na actualidade a dona de 
Rabaño da Regheira conta con 
120 adultas máis as pequenas de 
recría, é dicir, cunhas 150 cabras. 
“De momento, plántome”, di 
Nuria, que é quen as traslada ao 
monte todos os días, chova ou 
faga sol. “Cando necesito axuda, 
sobre todo, é para cruzar a estra-
da”, indica.

Á hora de poñer en marcha o 
negocio, o que máis lle custou 
foi a burocracia. “Para conseguir 
licenza para a nave xa foi unha 
odisea”, sinala. Polo resto, está 
encantada: “Non ten demasiada 
complicación porque son animais 
fáciles de manexar e adáptanse 
moi ben a esta zona porque é 
monte baixo e iso encántalles”.

Comercialización
As vendas, polo momento, reali-
záronas, na súa maioría, a parti-
culares e a algún intermediario 
para fornecer a supermercados. 
“Desde que puxemos en marcha o 

Os incendios que arrasaron gran 
parte de Galicia en 2017 supu-
xeron un punto de inflexión 
na vida de Nuria Otero e do seu 
marido, Pablo Avalle. Decidi-
ron cambiar a vida que tiñan 
na cidade, Vigo, e trasladarse ás 
Cortellas, unha aldea próxima a 
Ponteareas, onde Nuria xa tiña 
unha vivenda, para crear Rabaño 
da Regheira, unha explotación de 
cabras de raza galega.

“Cos incendios salvouse o pobo 
polos pelos e decidimos que 
tiñamos que facer algo co monte, 
polo que formamos un grupo de 
voluntariado”, explica a propieta-
ria da explotación. A comunidade 
de montes puxo entón en marcha 
un proxecto con axudas da Unión 
Europea e entidades privadas, gra-
zas ao cal se fixeron dous pasteiros: 
un situado no alto do monte, para 
vacas cachenas; e outro abaixo, á 
beira das casas, cunhas 15 hectáreas 
para cabras e ovellas. 

“E se monto o das cabras?”, ex-
puxo entón Nuria á súa familia. 
“Sabía que era nese momento 
ou nunca pola idade dos nenos”, 
lembra. Tanto ela como o seu 
marido decidíronse a dar o paso 
en 2018 e, no verán de 2019, 
mudáronse ás Cortellas cos seus 
dous fillos, de sete e cinco anos. 
“Estabamos fartos da cidade e de 
traballar para outros. Queriamos 
outra vida para os nosos fillos”, 
comenta Nuria. Aínda que ao 

Rabaño da Regheira, 
unha aposta pola liberdade 
do rural

Nuria Otero, o seu 
marido e dous 
fillos deixaron Vigo 
para crear unha 
explotación de 
cabras 

“Teño menos cartos, traballo 
máis horas, pero é outro tipo 
de vida”



Rabaño da Regheira aposta pola 
calidade dos cabritos. “Non teñen 
nada de 
achega extra, 
só pasto, 
herba seca 
polas noites 
e leite, nada 
máis. Aquí 
a idea que 
tiña a miña 
nai e moitos 
veciños 
era que se os cabritos ían fóra, 
saltaban moito, non collían peso 
e poñíanse duros, pero eu pasei 
desa idea totalmente porque non 
é o que quero facer e, ademais, é a 
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negocio vendín pouquiños, os 19 
deste ano”, asegura Nuria, quen 
comenta que, co tempo, creará 
unha páxina web para captar 
clientes. Nestes meses non lle 
fixo falta. “Co boca a boca vendín 
todos. Algúns van para cría, para 
sementais, porque a verdade é 
que saíron preciosos”, afirma. 

Aínda que algúns dos seus 
clientes compraron os cabritos 
con dous meses porque os que-
rían de leite, para Nuria cando 
“mellor están” é con ao redor de 
catro meses. “Iso vai para gustos, 
pero eu prefiro que anden por 
fóra”, comenta. 

ruína”, explica a dona da explo-
tación, á vez que recalca que os 
seus cabritos con dous meses xa 
empezaron a saír e algúns, mesmo 
antes. “Non perderon peso, nin 
moito menos, porque non xogan 
mentres están no monte porque 
comen seguido”, sinala. 

O lobo, necesario
Nuria asegura que o monte “non 
ten nada que ver con como estaba 
antes”, con cando ela era nena e 
vía con facilidade animais como 
coellos. “Agora só podes ver xa-
baril e un raposo de cando en vez, 
tantos lumes seguidos… Acábaste 
cargando unha especie e prolifera 
outra porque nós desde que non 
hai lobo co xabaril temos serios 
problemas”, denuncia. A dona de 
Rabaño da Regheira opina que o 
lobo é “necesario”. 

“É verdade que tes que estar co gan-
do para estar pendente, pero aquí 
sempre houbo gando e lobo. Unha 
vez ao ano comía algún cabrito, 

pero eran riscos 
laborais”, opina 
a propietaria da 
explotación. 

Nuria está feliz 
coa súa nova vida. 
Recoñece que está 
“todo o día no 
monte” e que non 
lle dá tempo “a fa-

cer outra cousa”. Aínda así, sente 
a liberdade. E iso, asegura, non hai 
cartos que o paguen porque, “á fin 
e ao cabo, é o que te levas; o resto, 
queda todo aquí”. 

A propietaria do 
negocio sae todos os 
días co seu rabaño, 
formado por unhas 
150 cabras
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cun total de 8.298 explotacións 
gandeiras inscritas. Isto significa 
que se identificaron 2.395 xa-
tos máis e que se inscribiron 99 
explotacións de vacún de carne 
a maiores en Ternera Gallega.

En canto ao número de canais 
certificadas e de toneladas de 
carne comercializadas baixo o 
amparo de IXP, os datos foron 
lixeiramente inferiores aos do 
ano 2018, con diferenzas insigni-
ficantes de apenas un 0,5%. Doutra 
banda, a evolución dos prezos en 
orixe mantivo a estabilidade dos 
anos anteriores, con oscilacións 
maioritariamente entre os 4,30 
e os 5 €/kg canal, dependendo da 
tipoloxía dos animais (Ternera Ga-
llega e Ternera Gallega Suprema).

No tocante 
ao sector 
industrial, 
están inscritas 
actualmente na 
IXP 96 entida-
des, manténdose 
practicamente 
constante o número de matadoi-
ros, mentres que aumentaron as 
salas de despece e diminuíron lixei-
ramente as comerciais cárnicas. 
Finalmente, en canto aos estable-
cementos que teñen a imaxe cor-
porativa da IXP Ternera Gallega, 
a cifra creceu ata situarse en 1.416.

Segundo o ‘Informe de Actividade 
do Consello Regulador das IXPs de 
Carne de Vacún de Galicia no ano 
2019’, Ternera Gallega pechou o 
exercicio 2019 medrando no campo 
e mantendo as súas cifras no mer-
cado. Tanto o número de explota-
cións activas como, sobre todo, o 
número de tenreiros rexistrados 
experimentaron un significativo 
aumento, con valores preto do 2%, 
acadando as 8.298 explotacións 
inscritas con actividade e os 135.263 
tenreiros rexistrados e controlados. 

As cifras no mercado permane-
ceron practicamente similares 
ás do ano 2018, a pesar da presión 
a diferentes niveis que sofre na 
actualidade o consumo de carne e 
malia ás novas tendencias comer-
ciais e gastronómicas. Os datos 
amosan a confianza dos consumi-
dores na IXP e evidencian que cada 
vez son máis os que demandan 
produtos con calidade certificada. 

30 anos de actividade
Neste 2020, a IXP Ternera Gallega 
conmemora os seus 30 anos de 
actividade, ao longo dos cales 
se mantivo como a Denomina-
ción de Calidade de referencia 
no sector da carne de vacún en 

España, significando un 55% da 
carne comercializada con IXP e 
cun valor económico en primeira 
venda de 123 millóns de euros. 

No tocante á IXP Vaca Galega/Boi 
Galego, de creación recente, esta 
rematou o ano 2019 con 796 explo-
tacións inscritas con actividade e 
cun crecemento tanto do número 
de industrias inscritas (28), coma 
dos animais rexistrados (4.982), 
das canais certificadas (466) e das 
toneladas de carne comercializa-
das ao abeiro da nova IXP (192). 

Os datos referidos a ambas as dúas 
IXPs foron presentados recente-
mente en rolda de prensa polo pre-
sidente do Consello Regulador das 
IXPs de Carne de Vacún de Galicia, 
Jesús González, quen estivo acom-
pañado polos demais membros do 
pleno e polo director da Axencia 
Galega da Calidade Alimentaria 
(Agacal), Manuel Rodríguez. 

A Indicación Xeográfica 
Protexida Ternera 
Gallega en cifras 
No tocante ao número de ani-
mais rexistrados, a Denomina-
ción Ternera Gallega pechou o 
exercicio con 135.263 cabezas e 

Ternera Gallega medrou no 
campo en 2019

A IXP elevou o número de explotación 
activas durante o pasado exercicio

Vaca Galega/Boi 
Galego continúa 
cun crecemento 
moderado
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Nestes tempos 
difíciles, xuntos 

mantémonos 
fortes.

BASF Española S.L. C/Can Ràbia 3-5. 08017 Barcelona. España. Telf. +34 934 964 000  
www.pestcontrol.basf.es    www.agro.basf.es
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. 

Grazas por asegurar a produción de 
alimentos!
As nosas solucións seguen á vosa disposición para que 
poidades traballar con todas as garantías de seguridade.


