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Francisco Bello

O sector agroalimentario será un 
dos grandes afectados polo Brexit, 
porque unha volta aos aranceis, 
aos controis de calidade pode le-
var ao colapso a miles de empresas 
que teñen ao mercado británico 
como cliente destacado. 

O adeus do Reino Unido á Unión 
Europea pon en xaque a miles de 
gandeiros, agricultores e distribui-
dores, a todos os que forman parte 
dunha cadea que non debe, non 
pode, romper pola falta de enten-
demento entre ambas as partes. 

Un Brexit sen acordo sería unha 
condena para un sector, o noso, xa 
danado por un peche dun ano moi 
atípico onde se aparcou a necesa-
ria posta en valor da actividade 
agrogandeira e do rural por culpa 
da pandemia. 

Peticións urxentes
Por todo iso, os integrantes da 
cadea (agricultores, cooperativas, 
fabricantes, comerciantes…) mo-
vemos ficha en forma de declara-
ción conxunta con cinco peticións 
urxentes dirixidas a quen decide o 
noso futuro nos despachos. 

1 · Claridade inmediata sobre as 
futuras normas comerciais para 
evitar unha maior axitación 
económica e incerteza no empre-

go para un sector xa moi afectado 
pola Covid-19.

2 · A marcha do Reino Unido 
supón procedementos aduanei-
ros, cargas regulamentarias e un 
aumento dos custos de transporte. 
Por tanto, pedimos medidas espe-
cíficas para unha transición sen 
problemas, así como un amplo 
apoio da Reserva de Axuste de 
Brexit da UE.

3 · As autoridades públicas 
deberán organizar campañas de 
información áxiles e eficaces para 
axudar ás empresas a comprender 
as novas normas e planificar as 
súas operacións.

4 · Débense protexer os dereitos 
dos traballadores e débese prestar 
ás empresas a asistencia necesaria 
para manter a seguridade laboral 
dos millóns de empregados da 
cadea agroalimentaria europea.

5 · O diálogo constante coa Co-
misión Europea e as autoridades 
do Reino Unido, así como cos 
interlocutores sociais e as partes 
interesadas, será esencial.

Hoxe, nunha situación sen 
precedentes cunha pandemia que 
o cambiou todo, o diálogo é máis 
necesario que nunca. A colabora-

Brexit: 44 millóns 
de razóns para o 
diálogo

ción para obter as mellores rela-
cións comerciais cos británicos 
é vital para os nosos intereses. A 
nosa obrigación como sector é ve-
lar pola estabilidade laboral dos 
44 millóns de traballadores do 
sector agroalimentario europeo. 
Por iso pedimos unha transición 
modélica. A obrigación da clase 
política é garantir esa estabilida-
de. Temos 44 millóns de razóns 
para facelo. 
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Ao abeiro dun acordo acadado 
entre o Parlamento Europeo e os 
Estados membros da UE, apro-
bouse unha liña de axudas por 
valor de 1,8 billóns de euros como 
instrumento temporal de recu-
peración para o continente tras a 
crise provocada polo coronavirus. 
O paquete, NextGenerationUE, 
será o maior financiado ata a data 
con cargo ao orzamento da UE e 
contribuirá a crear unha Europa 
máis ecolóxica, máis dixital e 
máis resiliente, mellor adaptada 
para os retos actuais e futuros.

En relación a este acordo, a presi-
denta da Comisión, Ursula von 
der Leyen declarou que “o plan de 
recuperación axudará a convertir 
o reto da pandemia nunha opor-
tunidade para unha recuperación 
impulsada pola transición eco-
lóxica e dixital”. Neste sentido, 
o comisario Johannes Hahn, res-
ponsable de Orzamento, declarou 
que o plan “permitirá desempe-

ñar un papel esencial para apoiar 
a recuperación e garantir que os 
beneficiarios tradicionais dos 
fondos da UE reciban os recursos 
suficientes para continuar o seu 
labor durante estes tempos tan 
difíciles para todos”.

Compromisos concretos
Máis do 50% dos fondos aproba-
dos apoiarán a modernización, 
mediante políticas favorables 
á investigación e á innovacion, 
a través do Horizonte Europa. 
Potenciaranse as transicións 
climática e dixital, a través do 
Fondo de Transición Xusta e o 
Programa Dixital e favorecerase 
a preparación, a recuperación e a 
resiliencia do continente a través 
de fondos específicos.

Paralelamente, as políticas tradi-
cionais como a de cohesión e a agrí-
cola común seguirán recibindo un 
considerable apoio financeiro. Un 
apoio que resultará moi necesario 

para garantir a 
estabilidade en 
tempos de crise 
e a moderni-
zación, e que 
tamén deberá 
contribuir á 
recuperación 
e a que se 
acometan as 
mencionadas 
transicións ecolóxica e dixital.

Xunto a isto, o 30% dos fondos da 
UE destinaranse á loita contra o 
cambio climático. Trátase da maior 
porcentaxe da historia destinada 
dende o continente a esta finali-
dade. O paquete prestará tamén 
especial atención á protección da 
biodiversidade ecolóxica e á pro-
moción da igualdade de xénero.

Mecanismos de 
flexibilidade
O orzamento contará con meca-
nismos de flexibilidade reforza-

Un paquete de 1,8 billóns 
de euros para unha Europa 
máis ecolóxica

As diferentes 
liñas de axuda de 
NextGenerationEU 
contribuirán a 
revitalizar a UE tras 
a Covid-19
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dos para garantir a súa capacida-
de para facer fronte a necesidades 
imprevistas. Deste xeito, estará 
preparado non só para as realida-
des actuais, senón tamén para dar 
resposta ás incertidumes futuras.

Para executar este orzamento, se-
gundo o acordado polos dirixen-
tes da UE en xullo deste ano 2020, 
a UE tomará xuros nos mercados 
a un custo máis favorable que 
moitos Estados membros e redis-
tribuirá as achegas coa finalidade 
de financiar a recuperación.

Ademais, a Comisión compro-
meteuse a presentar propostas 
sobre un mecanismo de axuste en 
fronteira das emisións de carbo-
no e sobre unha taxa dixital para 
xuño de 2021, con vistas á súa 
introdución en 2023. A Comisión 
tamén revisará 
o rexime de 
comercio dos 
dereitos de 
emisión da UE 
na primavera 
de 2021, inclui-
da a súa posible 
ampliación ao 
transporte aé-
reo e marítimo. 

Proporá, adi-
cionalmente, 
novos recursos 
propios adicio-
nais para in-
cluir impostos sobre transaccións 
financeiras e unha contribución 
tamén financeira vinculada ao 
sector empresarial.

Vindeiras etapas
O Regulamento MFP e o Acordo 
Interinstitucional aprobados en 
novembro deben ser adoptados 
formalmente polo Parlamento 
Europeo e o Consello, ao abeiro dos 
seus procedementos respectivos.

Nesta liña, deben proseguir os 
traballos con miras á adopción 
definitiva de todos os demais 
elementos do paquete, incluida a 
lexislación sectorial e a Decisión 
sobre os recursos propios.

No caso da Decisión sobre os 
recursos propios, que permitirá 
á Comisión obter préstamos, 
tamén é precisa a ratificación 
por todos os Estados membros de 
conformidade cos seus requisitos 
constituicionais. Neste sentido, 
o Parlamento Europeo emitiu 
xa un dictame favorable sobre 
este acto lexislativo o pasado mes 
de setembro, que agora debe ser 
adodptado polo Consello.

Xunto a isto, está previsto que 
se celebren negociacións sobre o 
presuposto anual para 2021 cun 

período de conciliación de 21 días, 
durante o cal o Parlamento e o 
Consello deben chegar a un acor-
do. A Comisión mantén activo, 
neste sentido o seu pleno compro-
miso de acompañar o proceso.

Contexto
A Comisión presentou a súa 
proposta do vindeiro orzamento 
a longo prazo da UE o 2 de maio 
de 2018. A proposta marco foi 
seguida inmediatamente de 
propostas lexislativas sobre 37 
programas sectoriais. Entre 2018 
e principios de 2020, a Comisión 
traballou estreitamente coas pre-
sidencias rotatorias do Consello 
e co Parlamento Europeo para 
impulsar as negociacións.

O 27 de maio de 2020, en resposta 
á crise sen precedentes causada 

polo corona-
viurs, a Comi-
sión propuxo 
o instrumento 
temporal de 
recuperación 
NextGenera-
tionEU, por 
valor de  
750. 000 mi-
llóns de euros, 
e reforzos 
específicos do 
orzamento a 
longo prazo da 
UE para 2021- 
2027.

Finalmente, o pasado 21 de xullo, 
os xefes de Estado e de Gober-
no da UE acadaron un acordo 
histórico sobre o paquete. Dende 
entón, tanto o Parlamento Euro-
peo coma o Consello, coa parti-
cipación da Comisión Europa, 
mantieron activos 11 diálogos 
políticos trilaterais sobre o acor-
do co obxectivo de afinar os seus 
parámetros finais.

O orzamento 
servirá tamén 
para fortalecer a 
transformación 
dixital no marco da 
UE
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Os agricultores e gandeiros 
galegos, así como as pequenas e 
medianas empresas agroalimen-
tarias da Comunidade Autónoma 
poderán beneficiarse de axudas 
directas e préstamos para facer 
fronte ás consecuencias negativas 
provocadas pola Covid-19. 

Isto é así grazas á modificación do 
Programa de Desenvolvemento 
Rural (PDR) de Galicia aprobada 
recentemente polo seu Comité de 
Seguimento. Así, este cambio po-
sibilitará a posta a disposición do 
sector de preto de 24 millóns de 
euros destinados a aliviar os pro-
blemas de liquidez rexistrados de 
maneira especial por determina-
dos eidos produtivos.

Os fondos forman parte, tal e 
como se comprometera a Xunta, 
do Plan de reactivación e dinami-
zación do medio rural aprobado 
polo Goberno galego e que supo-
rá, en total, o investimento de 165 
millóns de euros para paliar as 
perdas ocasionadas pola Covid-19.

Axudas directas
Dunha banda, habilitarase unha 
axuda directa por importe de 12 
millóns de euros de gasto público 
total para os sectores do vacún de 
carne e de planta ornamental e 
flor cortada. Por outra banda, do-
tarase con outros 12 millóns de eu-
ros o instrumento financeiro para 
capital circulante e investimentos 
en transformación e comercializa-
ción, así como en desenvolvemen-
to de produtos agrícolas. 

No primeiro caso, as axudas 
directas articúlanse como unha 
compensación por manter a acti-
vidade en función das unidades de 
traballo manual ou das vacas nu-
trices existentes no momento da 
declaración do estado de alarma. 
Os beneficiarios serán os produto-
res de vacún de carne, por un lado, 
e os produtores de flor cortada e 
de planta ornamental, así como as 
súas agrupacións, por outro.

No que atinxe ao vacún de carne, 
as axudas oscilarán entre os 900 e 
os 7.000 euros, en función do nú-
mero de vacas nutrices. Pola súa 
banda, os produtores de flor ou 
planta ornamental e as súas aso-
ciacións poderán percibir achegas 
por importe máximo de 7.000 
euros (para os produtores) e de 
50.000 euros (para as pemes que se 
dedican á comercialización).

Consenso
Esta modificación do PDR faise 
coa finalidade de dar resposta ao 
impacto da Covid-19 naquelas 
producións do sector primario e 

industria agroalimentaria máis 
afectadas. A selección destes 
sectores fíxose de xeito consen-
suado cos integrantes do Consello 
Agrario. Para dotar estas medidas 
do programa realízanse axustes 
noutros apartados, pero sempre 
garantindo fondos suficientes 
para atender os compromisos 
existentes e a posta en marcha de 
novas actuacións en 2020 e 2021. 

A autoridade de xestión do PDR 
entende que esta modificación 
ten un carácter excepcional e tem-
poral, que non afecta ao normal 
desenvolvemento das actuacións 
postas en marcha actualmente 
dentro desta programación.

Esta liña de axudas 
contribuirá a paliar 
as consecuencias da 
pandemia

Os fondos forman 
parte do Plan de 
Reactivación e 
Dinamización do 
Medio Rural

24 millóns de euros en axudas 
para apoiar a agricultores e 
gandeiros 
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Que balance fai dos seus lo-
gros á fronte da Consellería 
de Medio Ambiente, Terri-
torio e Vivenda durante a 
pasada lexislatura?
O balance é positivo. Fíxose un 
importante esforzo en materia 
lexislativa e de planificación. 
Aprobouse a Lei de patrimonio 
natural e a de rehabilitación, a 
primeira que existe na comuni-
dade, e o regulamento da Lei da 
Paisaxe; e tamén impulsamos a lei 
de residuos, de pesca fluvial e de 
ordenación do territorio, que non 
concluíron a súa tramitación en 
sede parlamentaria pola convoca-
toria electoral; pero que espera-
mos aprobar no vindeiro ano. 
Tamén fomos capaces de materia-
lizar dúas follas de ruta para miti-
gar o cambio climático e avanzar 
na economía circular en Galicia, 
como son a Estratexia de Cambio 
Climático e Enerxía 2050, xunto 

co seu primeiro plan operativo, e a 
Estratexia de Economía Circular 
2030. Estes son proxectos de gran 
calado ou envergadura, dentro do 
marco xeral das competencias da 
Consellería; pero existen outras 
moitas iniciativas, accións, actua-
cións, plans e programas que me-
lloran o día a día do conxunto da 
nosa sociedade e que ofrecen unha 
resposta ás necesidades no eido da 
conservación da natureza, da vi-
venda, do urbanismo, da xestión 
dos residuos ou das necesidades de 
solo empresarial. 

E cales son os retos e as 
prioridades para acometer 
de aquí a 2024?
O reto é facer de Galicia unha 
comunidade acolledora, non 
só atractiva para visitar, senón 
para poder vivir e desenvolver o 
proxecto de vida que cadaquén 
quere e desexa. Converter  Galicia 

nunha rexión referente no eido 
sostible, unha abandeirada na 
loita contra o cambio climático… 
onde os recursos naturais e medio 
ambientais 
sexan un motor 
de desenvol-
vemento e 
o maior dos 
tesouros que 
lle podemos 
deixar ás xera-
cións futuras. 
Non me quero 
esquecer da 
paisaxe, un reclamo para todos 
os que nos visitan e un privilexio 
para todos os que vivimos nesta 
terra. Este reto precisa da cola-
boración e traballo conxunto da 
sociedade ao completo; é nece-
sario un compromiso por parte 
de quen goberna e dos que son 
administrados, para non deixar 
a ninguén atrás e contar co valor 

“O reto é facer de Galicia unha comunidade 
acolledora para poder vivir”

Ángeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

“Os recursos naturais e 
medio ambientais son o 
maior dos tesouros que 
lle podemos deixar ás 
xeracións futuras”
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están a traballar actual-
mente en relación a este 
asunto? 
A sobrepoboación e presenza do 
xabaril é unha situación na que 
hai que acadar un equilibrio. 
Estamos ante un fenómeno que 
non é exclusivo de Galicia; polo 
que esta realidade demanda es-
tablecer un seguimento e fixar 
criterios uniformes e claros para a 
elaboración dun estudo poboacio-
nal nacional e establecer medidas 
conxuntas que palien a presenza 
da especie en todo o país. Desde a 
Xunta defendemos que sexa o Go-
berno quen encabece unha estra-
texia de control do xabaril en Es-

paña. En todo 
caso, na Xunta 
non nos que-
damos de bra-
zos cruzados. 
No ano 2020 
establecéronse 
axudas, para 
prevención 
e danos que 
provoca a fau-

na salvaxe, por un importe de 4 
millóns de euros, incentivos que 
mantemos en 2021 para dar res-
posta á demanda dos agricultores 
afectados. Nos terreos cinexéticos 
permítese a caza todos os días da 
semana, abriuse a posibilidade de 
autorizar medidas de agarda ou 
espera, de xeito que se puideran 
agrupar varias xornadas nunha 
soa comunicación; e tamén se au-
torizou a que os propietarios dos 
terreos afectados puidesen reali-
zar, persoalmente ou mediante 
terceiros, agardas ou esperas.

Que foi determinante para 
que vostedes decidiran 
esixir ao Goberno Central 
manter o nivel de protec-
ción do lobo?
Galicia, xunto con Asturias, 
Cantabria e Castela e León, son 
rexións que contan con impor-
tantes poboacións desta especie 
asentadas no seu territorio e son 
as que sofren as maiores conse-
cuencias sobre o sector gandeiro. 
Defendemos que a inclusión do 
lobo ibérico no Listado de Espe-
cies Silvestres en Réxime de Pro-
tección Especial (Lesrpe), unha 
proposta que o Goberno central 

de todos e cada un de nós a prol 
dunha Galicia verde e azul, unha 
rexión chea de oportunidades 
para todos.

De que xeito se vai seguir 
promovendo o freo á perda 
de poboación no noso rural?
No ámbito das nosas competen-
cias, promovemos unha serie de 
axudas para facilitar o acceso á 
vivenda, como por exemplo as 
axudas á rehabilitación, con in-
centivos atractivos para apoiar 
aos cidadáns na recuperación dun 
inmoble co fin de convertelo no 
seu fogar. En todo caso, tamén 
me gustaría destacar unha liña de 
actuación con-
creta: as axudas 
destinadas á 
adquisición de 
vivenda por 
parte de mozos 
e mozas de me-
nos de 35 anos 
en concellos 
de menos de 
5.000 habitan-
tes. Levamos tres convocatorias, 
a do ano 20 está sendo analizada 
polo Instituto Galego de Vivenda 
e Solo, e desde o ano 2018 concedé-
ronse máis de 200 axudas que su-
man preto de 1,5 millóns de euros. 
Na Consellería estamos a traballar 
nun Pacto Social pola Vivenda, no 
que se integraran medidas para 
impulsar a implantación de gran-
des iniciativas empresariais en 
ámbitos rurais; por iso naqueles 
concellos con dinámicas demo-
gráficas negativas establecerase 
a posibilidade de que a adxudica-
ción de solo poida levar aparellada 
a sinatura de convenios entre a 
Xunta, concellos e empresa para 
poñer a disposición dos traballa-
dores vivendas en alugueiro a pre-
zos moderados. Asemade, outra 
medida que recolle este pacto é a 
convocatoria de axudas a parques 
empresariais locais, co obxectivo 
de desenvolver pequenas áreas 
locais que faciliten o asentamento 
empresarial ou comercial en zo-
nas menos poboadas.

Dar resposta aos destrozos 
que causa o xabaril segue 
a ser un reto para o seu de-
partamento. En que liñas 

leva analizando desde hai varios 
meses; outorgaríalle un nivel de 
protección adicional sobre o que 
xa ten nestes momentos, suporía 
a prohibición xenérica da súa 
caza, pois deixaría de ser consi-
derada unha especie susceptible 
de aproveitamento cinexético 
en determinados supostos. Só se 
podería autorizar excepcional-
mente a captura dalgún exem-
plar baixo criterios moito máis 
estritos que na actualidade, 
unha limitación que faría moito 
máis difícil recorrer a accións 
cinexéticas puntuais cando estes 
animais ameacen os intereses 
gandeiros, tal e como acontecería 
en Galicia. Así llo trasladamos, e 
reiteramos á ministra Teresa Ri-
bera, á que lle vimos de solicitar 
a apertura dun espazo de diálogo 
para que conecte coa realidade 
territorial, pois só escoitando ás 
comunidades autónomas –que é 
a administración que dispón da 
información detallada e veraz 
sobre o estado de conservación 
das distintas especies, xa que son 
as responsables da xestión e con-
servación– poderá exercer a súa 
función de marco referencial.

Pode definirnos que novida-
des traerá consigo a futura 
lei de ordenación do territo-
rio de Galicia?
Coa Lei de ordenación do terri-
torio, que en novembro iniciou a 
tramitación parlamentaria, com-
pletarase o camiño que se iniciou 
en 2016 coa Lei do Solo e despois co 
seu regulamento, para dotar a Ga-
licia dunha normativa urbanística 
máis simple, áxil e eficaz. Os tres 
grandes obxectivos aos que se pre-
tenden responder son lograr que 
ningún concello galego estea sen 
plan xeral, facilitar o desenvolve-
mento ordenado do medio natural 
e garantir a protección da paisaxe. 
O territorio é o noso ben máis pre-
zado, o soporte no que desenvol-
vemos todas as nosas actividades 
polo que Galicia necesita un texto 
que o defenda, protexa e poña en 
valor coas máximas garantías. A 
modo de exemplo, reduce a catro 
o número de instrumentos de or-
denación do territorio: Directrices 
de Ordenación do Territorio; Plans 
territoriais (diferenciando entre 

“A Lei de ordenación do 
territorio pretende que 
ningún concello estea sen 
plan xeral e garantir a 
protección da paisaxe”
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integrados e especiais, en función 
da súa maior ou menor escala e 
ámbito de afección ambiental); 
Plans Sectoriais; e Proxectos de In-
terese Autonómico.

A actividade cinexética é vi-
tal para o rural galego (90% 
do territorio), que medidas 
se van a tomar dende o seu 
departamento para impulsar 
a caza menor e maior para 
que sexa unha actividade 
xeradora de recursos coma 
noutras CC. AA. españolas?  
En Galicia as especies cinexéticas 
de caza menor tradicionais son a 

perdiz rubia e o coello de mon-
te. Para propiciar a recuperación 
das poboacións destas especies no 
ano 2021 a Consellería de Medio 
Ambiente habilitará unha liña de 
axuda, con 200.000 euros, para este 
fin, ao tempo que se responde a 
unha vella demando do sector, que 
nos teñen traslado que as capturas 
non son as desexadas. Cómpre ter 
en conta que a aparición nos últi-
mos anos de diferentes epizoótias 
afectan dunha forma importante 
ás poboacións de coello de monte, 
como a Mixomatose e a Enfermi-
dade Vírica Hemorráxica, o que 
provocou a mingua das súas po-

Ángeles Vázquez durante a presentación da Guía de boas prácticas en 
intervencións en espazos públicos.

“É necesario un compromiso 
de todos a prol dunha Galicia 
verde e azul, unha rexión chea 
de oportunidades”

boacións. Outro factor que semella 
podería influír sobre este descenso 
da poboación é a acción dos mes-
odepredadores como: o raposo, que 
exercen unha importante presión 
depredatoria sobre estas especies 
de caza menor. Os resultados de-
penden de moitas circunstancias, 
desde o estado dos hábitats, da es-
pecie, do traballos que se realicen 
desde as sociedades… en todo caso, 
traballamos da man do colectivo 
de cazadores para mellorar a situa-
ción desta actividade cinexética.

En que consiste a iniciativa 
das bandeiras verdes que 
dende o seu departamen-
to conceden aos concellos 
galegos?
As primeiras bandeiras verdes 
de Galicia, que só teñen os con-
cellos de Moaña e Porto do Son, 
teñen por finalidade destacar e 
recoñecer o traballo das adminis-
tracións locais en catro ámbitos 
de actuación: a protección da pai-
saxe, o cambio climático e a efi-
ciencia enerxética, a xestión res-
ponsable dos residuos e as accións 
de sensibilización e comunica-
ción. É un distintivo que pon en 
valor o traballo e o compromiso 
dos concellos co desenvolvemen-
to de boas prácticas no coidado 
da contorna, o respecto pola pai-
saxe, a redución das emisións de  
CO2, o fomento dunha correcta 
xestión do lixo e de medidas para 
garantir a integridade e limpeza 
de espazos de interese, como xar-
díns, praias, espazos etnográficos, 
etc, así como a posta en valor de 
monumentos naturais, a educa-
ción ambiental ou a redución do 
consumo enerxético. Galicia é 
unha rexión pioneira ao ser a pri-
meira comunidade autónoma de 
España en crear un distintivo con 
estas características.
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A conselleira de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda, Ángeles 
Vázquez, agradeceu o apoio da 
Asociación Agraria de Galicia á 
reivindicación da Xunta de Gali-
cia de manter o nivel de protec-
ción do lobo. Vázquez Mejuto e o 
presidente da Asociación Agraria 
de Galicia, Francisco Bello, 
mantiveron unha reunión por 
videoconferencia na que a titular 
de Medio Ambiente lle trasla-
dou as xestións realizadas polo 
Goberno galego ante a decisión 
do Goberno do Estado de incluír 
ao lobo na listaxe de especies sil-
vestres en réxime de protección 
especial (Lespe).

A conselleira recordoulle que se 
trata dunha postura que defende 
Galicia, xunto coas comunidades 
de Asturias, Cantabria e Castela e 
León; e que foi trasladada á vice-
presidenta cuarta e ministra para 
a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico nunha carta, na que 
expón que a decisión que defende 
o Goberno afecta claramente aos 
intereses das comunidades do 
norte do río Douro, pois nestas 
rexións rexístranse importantes 
poboacións desta especie asentadas 
no territorio e, por tanto, son as 
que sofren as maiores consecuen-
cias sobre o sector gandeiro dos 
ataques puntuais destes animais.

Medio Ambiente agradece o 
apoio da nosa Asociación na 
reivindicación para manter o 
nivel de protección do lobo

Prohibición xenérica da 
súa caza
De prosperar a inclusión do lobo 
no Lespe, isto suporía a prohibi-
ción xenérica da súa caza, é dicir, 
xa non se consideraría unha 
especie susceptible de aproveita-
mento cinexético en determina-
dos supostos.

Só se podería autorizar excepcio-
nalmente a captura dalgún exem-
plar baixo criterios moito máis 
estritos que na actualidade, unha 
limitación que poría moito máis 
difícil a comunidades como Gali-
cia recorrer a accións cinexéticas 
puntuais cando estes animais 
ameacen os intereses gandeiros.

O Goberno galego 
pediu ao Estado que 
non se inclúa ao lobo 
ibérico na listaxe de 
especies silvestres en 
réxime de protección 
especial
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O Goberno galego vén de axudar 
a garantir a continuidade dos 
sectores de flor cortada e planta 
ornamental e, tamén do de vacún 
de carne, cun orzamento total de 
12 millóns de euros. Deste orza-
mento, tres millóns de euros serán 
para os produtores de flor e planta 
ornamental e os outros nove para 
as explotacións de orientación 
produtiva cárnica de bovino.

Esta liña de axudas é temporal e 
excepcional e destínase a dous dos 
sectores agrarios máis desfavore-
cidos pola incidencia da crise da 
Covid-19. Trátase de subvencións 
que están cofinanciadas polo 
Fondo Europeo Agrícola de Des-
envolvemento Rural (Feader) no 
marco do Programa de Desenvol-
vemento rural (PDR) de Galicia 
2014-2020.

Restriccións producidas 
pola pandemia
As especiais circunstancias que se 
produciron como consecuencia da 
emerxencia sanitaria provocaron 
amplas restricións de movemen-
tos dos produtos agroalimenta-

rios, así como o peche obrigatorio 
de establecementos comerciais, 
mercados, restaurantes, outros 
establecementos hoteleiros, ac-
tividades culturais e actividades 
recreativas, ocasionando unha 
interrupción económica para de-
terminadas actividades do sector 
primario, que provocou impor-
tantes problemas de liquidez e 
fluxo de caixa para os produtores.

Mediante esta Orde da Conselle-
ría do Medio Rural preténdese 
garantir a continuidade da acti-
vidade empresarial nestes dous 
eidos agropecuarios. A selección 
destes sectores fíxose de xeito 
consensuado cos integrantes do 
Consello Agrario, no que están 
representadas as organizacións 
profesionais agrarias.

Poderán solicitar estas achegas 
as persoas titulares das explota-
cións agrarias de flor cortada e de 
viveiros de planta ornamental; 
así como as súas asociacións, 
agrupacións ou organizacións de 
produtores e aqueles que realicen 
a comercialización dos produtos 
dos seus socios. Tamén poderán ser 
beneficiarios as persoas titulares 
de explotacións agrarias con orien-
tación produtiva cárnica de vacún.

Requisitos
Para iso, no caso dos produtores 
de flor cortada e da planta orna-

Axudas públicas para o vacún 
de carne e a planta ornamental

mental, deberán estar inscritos 
no Rexistro de Explotacións 
Agrarias de Galicia (REAGA) e 
dados de alta no réxime agrario 
da Seguridade Social. No caso 
dos viveiros, terán que estar 
autorizados e rexistrados para a 
produción de especies e grupos de 
especies establecidas e ter realiza-
da a declaración de cultivos e de 
comercialización anual.

No caso das explotacións agra-
rias con orientación produtiva 
cárnica de vacún, deberán estar 
inscritas no REAGA con clasi-
ficación zootécnica de reprodu-
ción para produción de carne ou 
mixta, que tiveran ao menos 10 
vacas nutrices, calculadas a data 
14/03/2020 en base á informa-
ción existente na base de datos 
oficial de explotacións gandeiras 
e de identificación individual dos 
animais bovinos.

Por último, as empresas que se 
dediquen á comercialización 
poderán ser beneficiarias sempre 
que teñan a consideración de 
pequena e mediana empresa 
agraria e non teñan a condición 
de empresas en crise. 

Importes e solicitudes
As axudas consistirán nun paga-
mento a tanto alzado, pero o impor-
te máximo da axuda non poderá 
superar os 7.000 euros por produtor 
e os 50.000 euros por peme. 

O Goberno galego 
destina tres millóns de 
euros a fornecer este 
sectores

Tamén se destinan nove 
millóns de euros en axudas 
para o vacún de carne
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Entre 2018 e 2020 executouse o 
proxecto ‘Mellora da xestión de 
fertilizantes en viveiro para incre-
mento de produción de planta fo-
restal’. Esta iniciativa financiouse a 
través da convocatoria de finan-
ciamento de proxectos de Grupos 
Operativos da Asociación Europea 
da Innovación (AEI) da Consellería 
do Medio Rural para o ano 2018, 
recibindo unha subvención do 
100 % do seu orzamento.

O proxecto estivo liderado pola 
empresa lucense Cerna Enxeñeira e 
Asesoría Medioambiental, que vén 
de poñer en marcha un novo centro 
produtivo en Coristanco da man da 
súa filial en traballos agroforestais, 
Ruraliza, S.L. Este novo centro de 
traballo dedícase á produción de 
planta industrial e viveiro, e nel 
estanse a aplicar coñecementos 
desenvolvidos no proxecto do Gru-
po Operativo no que respecta á pro-
pagación de planta e incremento de 
produtividade do viveiro mediante 
o emprego de emendas aos solos.

O resto de socios do proxecto foron a 
empresa de Ames Seistag, centra-
da no coñecemento e emprego de 
fungos, Asimov de Vedra, que 
colaborou no ámbito de testado de 
emendas, a Universidade de Vigo, 

que participou con análise de solos e 
biomasas, e a nosa asociación, a Aso-
ciación Agraria de Galicia, centrada 
na colaboración, no asesoramento 
técnico e na difusión.

Actividades
O proxecto artellouse ó longo 
de numerosas actividades. Na 
primeira delas fíxose un estudo de 
fungos susceptibles de mellorar a 
desgradabilidade de substratos de 
biomasa para o seu emprego poste-
rior en viveiros de planta. Fixéron-
se probas de laboratorio para a cría 
e multiplicación de cepas trazadas, 
así como estudos a baixa escala da 
acción destes fungos.

Na segunda anualidade, seleccio-
náronse diferentes biomasas para 
facer a propagación de fungos. 
Cortizas, restos triturados de 
madeiras ou refugallos de explo-
tación forestal foron algunhas 
das biomasas empregadas como 
alimento para os fungos. Mediante 
as cepas previamente seleccionadas, 
fixéronse avaliacións subxectivas 
da degradación da biomasa.

A terceira actividade serviu para a 
propagación en laboratorio de cepas 
de fungos que posteriormente se 
empregarían para a colonización de 

maiores cantidades de biomasa en 
posteriores actividades. Chegáronse 
a xuntar máis de 100 litros de bio-
masa colonizada de fungos para a 
expansión a probas de maior calado, 
e as mostras conserváronse en frío.

Probas piloto
Tamén se fixeron probas nas insta-
lacións de Cerna, en Coristanco, xa 
a nivel piloto, de amarre e crece-
mento de plantas, empregando 
biomasas dixeridas polos fungos 
e endurecemento das plantas. 
Usáronse diferentes fontes iniciais 
de alimento (biomasas), así como 
distintas técnicas de deseño de solo. 

As conclusións principais do 
proxecto, segundo indica Antonio 
Magán, o axente de innovación da 
iniciativa, apuntan á viabilidade 
dos fungos para degradar certas 
biomasas recalcitrantes (substratos 
lignificados). Tamén se demos-
trou que pequenas doses destes 
substratos dixeridos polos fungos 
melloran especialmente as fases de 
xerminación, agarre e crecemento, 
así como acurtamentos da fase de 
endurecemento.

O proxecto GOI Viveiro estivo 
cofinanciado polo Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento 
Rural (FEADER), no marco do 
Programa Operativo de Desenvol-
vemento Rural (PDR) de Galicia 
2014-2020, e con fondos do 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación (MAPA).

Entre 2018 e 2020 executouse o proxecto, 
liderado pola empresa lucense Cerna Enxeñeira e 
Asesoría Medioambiental 

Investigan fertilizantes en 
viveiro para mellorar a 
produción de planta forestal
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Vén de ser nomeado novo 
Director Xeral de Defen-
sa do Monte. Como valo-
ra a confianza depositada 
en vostede para asumir as 
competencias deste cargo?
Afronto esta nova etapa con res-
ponsabilidade, valorando a con-
fianza depositada en min para 
defender o potencial dos montes 
galegos. Coa prevención e a extin-
ción como folla de ruta, asumo o 
cargo coa vontade de profesionali-
zar máis o noso servizo de preven-
ción e defensa contra os incendios 
forestais e de adaptalo aos novos 
retos no eido ambiental e no referi-
do á evolución do noso rural.  

Que novidades ten previsto 
introducir para axudar a pre-
vir e paliar os lumes forestais 
na vindeira campaña?
A formación é fundamental para 
garantir unha anticipación aos 
incendios e un servizo de extin-
ción efectivos, nun contexto no 
que os propios lumes evolucionan 
e as situacións ás que se enfronta o 
noso persoal son cambiantes. Así, 
en 2021 impulsaremos en Toén o 
Centro Integral para a Loita con-
tra o Lume, que pretende ser un 
referente europeo en materia for-
mativa especializada en defensa 

forestal. Ademais, melloraremos 
as instalacións, os equipamentos 
e o parque móbil do servizo para 
afondar na súa profesionalización. 

A Lei de Prevención de In-
cendios, que actualmente 
prepara a Xunta de Galicia, 
atópase en estado de con-
sulta pública. Que melloras 
suporá o novo marco legal?  
A norma estase a elaborar dun xeito 
totalmente participativo da man 
da Universidade de Vigo, para res-
ponder a todas as necesidades. Ac-
tuaremos en catro campos -repar-
tición competencial, prevención, 
limitación de usos e extinción- e, en 
base a eles, están xirando as xuntan-
zas. Así, en cada unha interveñen 
40 representantes entre persoal 
da Consellería do Medio Rural, do 
Consello Forestal e das asociacións 
profesionais e sindicatos do servizo 
de prevención e defensa contra os 
incendios forestais pero, a maiores, 
cada unha das temáticas sóndase 
con máis de 200 persoas, para ir re-
dactando o texto de xeito absoluta-
mente consensuado.

Cales son os retos que se 
pretenden abordar no eido 
da defensa do monte na pre-
sente lexislatura?
Queremos seguir consolidando o 
servizo de prevención e defensa 
contra os incendios forestais de 
Galicia como un referente dentro e 
fóra da nosa comunidade, median-
te un plan de formación ambicioso 
que tamén beneficiará ao persoal 
da Dirección Xeral de Defensa do 
Monte ou ás Brigadas de Investiga-
ción de Incendios Forestais. A clave 
fundamental debe seguir sendo 
a anticipación aos lumes pero, de 
ser necesario, en Galicia tamén 
estamos a ser pioneiros na rexene-
ración das zonas afectadas polos 
incendios, servindo de exemplo 

“O monte non arde porque abunde o eucalipto, 
senón porque alguén lle prende lume”

Manuel Rodríguez Vázquez
Director Xeral de Defensa do Monte

mesmo para Portugal con técnicas 
como o helimulching.  

Existe unha maior concien-
cia cidadá e colaboración na 
loita contra os incendiarios? 
Axudan as campañas de sen-
sibilización a este cometido? 
Cada ano volvemos apelar á con-
cienciación dos galegos porque a 
súa axuda é crucial para dar cos 
incendiarios. Nese senso, quero 
lembrar que parte das persoas de-
tidas por prender lume este verán 
foron sorprendidas polos seus 
veciños. Para colaborar con nós, 
teñen á súa disposición dous telé-
fonos: o 085, ao que deben chamar 
se detectan algún incendio, e o 900 
815 085, para denunciar calquera 
actividade delituosa relacionada 
cos lumes forestais.

A plantación de eucaliptos 
en Galicia é unha cuestión 
que está, moitas veces, en-
volta en polémica por múlti-
ples motivos. Dende a visión 
das súas competencias na 
defensa do monte, ¿onde 
abunda o eucalipto prodú-
cense máis ou menos lumes?  
O monte non arde porque abun-
de o eucalipto ou outras árbores, 
senón porque alguén lle prende 
lume. Proba diso é que a meiran-
de parte dos incendios forestais se 
acaban revelando como intencio-
nados e aquí tamén cómpre trasla-
dar que Ourense é a provincia que 
máis lumes rexistra e na que me-
nos eucalipto hai. Non debemos 
demonizar ningunha especie por-
que todas contribúen a xerar ri-
queza no noso rural. En todo caso, 
cómpre lembrar que a revisión 
do Plan Forestal contempla unha 
redución do 5% da superficie con 
presenza de eucalipto deica o ano 
2040 e 20.000 hectáreas converte-
ranse en masas doutras árbores.

E N T R E V I S T A
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A Indicación Xeográfica 
Protexida Castaña de Galicia 
asegura que en zonas como Os 
Ancares non houbo produción

“Se non poliniza ben, non 
hai castaña”, lembra o 
secretario do Consello 
Regulador, Manuel Vilariño

O secretario do Consello Regu-
lador da Indicación Xeográfica 
Protexida (IXP) Castaña de 
Galicia, Manuel Vilariño, asegura 
que a campaña deste ano foi moi 
irregular. “Hai determinadas zo-
nas nas que foi boa, con calidade, e 
noutras onde foi tremendamente 
mala porque houbo choiva e non 
polinizaron ben os castiñeiros”, 
explica. Nalgunhas áreas de Lugo, 
como a dos Ancares, non hou-
bo produción, segundo indica 
Vilariño, do mesmo xeito que en 
zonas de Ourense afectadas polas 
tormentas de verán. 

“Se non poliniza ben, non hai 
castaña. Houbo zonas onde 
recuperaron ben e a incidencia 
da avespilla foi moi inferior a 
outros anos, pero houbo outras 
zonas ás que non chegara a 
avespilla que este ano tiveron 
unha produción moi 
inferior”, asegura o 
experto, quen recalca 
que as tormentas “non 
escollen concellos ou 
parroquias”, polo que 
advirte da dificultade 
de delimitar as zonas 
nas que baixou a cantidade reco-
llida de castañas. Ademais, Vi-
lariño sinala que ata principios 
de ano non terán todos os datos 
para realizar unha valoración 
concreta da campaña de 2020. 

Comercialización
Doutra banda, afirma que a 
produción comercializada “non 
baixou moito”, polo que cre que a 
campaña non foi “tan mala”. No 
rural galego -indica- hai ao redor 
de 20.000 produtores, á vez que 
engade: “Probablemente houbo 
un menor autoconsumo porque 
houbo menor mobilización na 
recollida debido ao coronavirus. 
É dicir, os pequenos produtores 
para coller catro castañas non se 
desprazaron ao lugar, pero si o 
fixeron os que tiveron que recoller 
4.000 quilos”. 

O experto insiste en cualificar a 
campaña como “irregular”. Así, 
sinala que houbo “zonas con menor 
incidencia da avespilla e outras ás 
que lle afectou a falta de poliniza-
ción porque choveu xusto na época 
na que se produce”. Esas, segundo 

Vilariño, foron as áreas coas produ-
cións máis mermadas. “Iso foi por-
que en xuño choveu e houbo tor-
mentas. Tamén hai menos abellas 
polo tema da velutina, todo inflúe. 
Se non hai polinización, hai menos 

castaña”, manifesta o secretario do 
Consello Regulador da Indicación 
Xeográfica Protexida Castaña de 
Galicia. “Foi un ano atípico, pero en 
case todos os cultivos”, conclúe. 

Mercado
A influencia da Covid-19 á hora 
de recoller castañas foi mínima, 

xa que a actividade se realiza ao 
aire libre e é moi sinxelo manter 
a distancia de seguridade. A única 
afectación do coronavirus, segundo 
Vilariño, foi aos desprazamentos 
dos pequenos produtores, os cales 
en moitas ocasións optaron por 
deixar de recoller as castañas debi-
do ás limitacións de mobilidade. 

A crise sanitaria si que afectou ao 
mercado en fresco, que sufriu unha 
caída da demanda. Iso provocou 
a baixada dos prezos nalgunhas 
variedades. O ámbito xeográfico da 
Indicación Xeográfica Protexida 
Castaña de Galicia comprende a 
área do territorio da comunidade 
autónoma que se atopa delimitada 
ao oeste pola Dorsal Galega e pola 
Serra do Xistral cara ao norte.

Campaña “irregular”       
de recollida de castañas polas 
choivas e a avespilla
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O sector agropecuario é clave no 
conxunto da economía do noso 
país, pola súa capacidade para crear 
emprego, manter a actividade no 
medio rural ou garantir a submi-
nistración de produtos alimenta-
rios. Esta situación tradúcese en 
que, actualmente, o sector supón 
un 2,5% do PIB do noso país.

A actividade gandeira forma 
parte deste importante conglo-
merado económico e ocupa un 
lugar moi relevante no total da 
produción agraria e é, polo tanto, 
unha peza esencial na economía 
rexional e nacional.

Este escenario fai que ofrecer a 
mellor protección ás explota-
cións gandeiras sexa clave para 
a súa xestión e a súa conti-
nuidade. Estas explotacións 
gandeiras se atopan constante-
mente expostas a todo tipo de 
riscos climáticos e biolóxicos, 
cuxo control se escapa, moitas 
veces, das mans dos coidados e 
profesionalidade dos gandeiros. 
Por este motivo, cada vez máis 
gandeiros inclúen o seguro 
agrario como un gasto de pro-
dución máis que lles permite 
garantir a sustentabilidade do 
seu labor. 

Indemnizacións
Destaca que, ao longo do ano 
2019, Agroseguro pagou preto de 
50 millóns de euros de indemniza-
ción polos máis de 90.000 sinistros 
rexistrados en cabezas de gando 
vacún. A comunidade autónoma 
de Galicia foi a que máis indem-
nizacións recibiu, con preto de 11 
millóns. Durante ese exercicio, os 

gandeiros españois contrataron 
13.980 pólizas que deron cobertura 
a 1.788.261 animais a través das 
liñas de gando vacún. Galicia é a 
comunidade que máis animais 
asegura, con 435.600. 

Actualmente, a indemnización 
para os seguros de gando do ano 
2020 ascende a máis de 47 millóns 
de euros, dos cales xa se pagou pre-
to do 86%. De novo, Galicia, como 
unha das comunidades de máis 
tradición gandeira, é a que acumu-
la a maior cantidade de indem-
nización, con máis de 10 millóns 
de euros, dos cales Agroseguro xa 
abonou practicamente o 90%. 

A menos dun mes de terminar o 
ano, en 2020 levan contratadas pre-
to de 12.500 pólizas que dan cober-

tura a 1.485.437 cabezas de gando 
vacún. Galicia conta este ano con 
preto de 4.000 pólizas de seguros e 
case 380.000 animais asegurados. 

Velocidade na cobranza
Segundo o Índice de Calidade 
Percibida (ICP), o 86,9% dos 

gandeiros asegurados móstrase 
satisfeito co servizo recibido e 
cualifícano cunha nota media de 
7,37. Os produtores valoran, sobre 
todo, a velocidade na cobranza 
das indemnizacións.

O Seguro para Explotacións de 
Gando Vacún de Reprodución e 
Produción conta cunha garantía 
básica, que inclúe os riscos que 
potencialmente poden provocar 
máis dano nas explotacións como 
saneamento gandeiro básico por 
tuberculose bovina, brucelose 
bovina, leucosis enzoótica bovina e 
perineumonía contaxiosa bovina; 
febre aftosa; Encefalopatía Es-
ponxiforme Bovina; riscos climáti-
cos; ataque de animais; mortalidade 
masiva; perda de animais produti-
vos por mortalidade masiva. 

As coberturas do seguro pódense 
aumentar a través de garantías 
adicionais. Contar co respaldo 
dun seguro agrario permite ao 
gandeiro preservar o seu nivel de 
rendas e, polo tanto, a continui-
dade da súa explotación, así como 
facer fronte aos retos actuais.

O seguro agrario, clave 
para a continuidade das 
explotacións

Cada vez máis gandeiros inclúen 
o seguro agrario como un gasto 
de produción máis 



Seguros agrarios exclusivos 
DA ASOCIACIÓN AGRARIA DE GALICIA

Seguros
AGROSEGURO

Seguros
XERAIS
01       —        TRACTORES

02         —       AUTOS

03        —       MOTOS

04        —        VIDA

05        —        SAÚDE

06         —       FOGAR

Rc Socios  

Cobre a responsabilidade civil dos socios da 
Asociación Agraria de Galicia no exercicio 
da súa actividade industrial e da súa explo-
tación (única póliza por finca agropecuaria).

Coberturas: Desde 300.000, 450.000 e 
600.000 euros, en danos materiais e 
persoais.

-150.000 e 300.000 euros por víctima.
-150.000 e 300.000 euros por patronal.
-Defensa e protección xurídica.

Prima: Desde 175 € *
 *Para os capitais de 300.000 € en danos materiais, 
150.000 €  por víctima e 150.000 € por patronal.

Rc explotacións
agropecuarias

Multirrisco da explotación agrícola e 
pecuaria e as súas dependencias 
anexas.

Coberturas (adaptadas ao campo):

Contido: existencias e transformadores.
Condicións especiais en póliza para 
ASAGA en:

-Incendio e danos diversos.
-Danos eléctricos (franquicia de 150 
€ por sinistro)
-Extensión de garantías: choiva, 
vento, pedrazo ou neve.
-Roubo e expoliación.
-Avería de maquinaria.

Prima: Competitiva.Rc cotos de caza

Exemplo
vehículo utilitario
(Prima anual de 245 €)

Exemplo de coche
Póliza Terceiros Ampliado con Asociación 
Agraria de Galicia.

   X   Responsabilidade Civil
   X   Defensa en multas
   X   Asistencia ao automobilista
   X   Subsidio por privación do carnet 
       de conducir
   X   Préstamos para reparación do vehículo
   X   Roubo ou intento de roubo
   X   Danos por fenómenos meteorolóxicos
   X   Danos propios
   X   Danos cinexéticos

Somos correduría de seguros. Traballamos con todas as compañías, 
solicite o seu orzamento personalizado sen compromiso.

Teléfono contacto central Santiago 881 019 550 | seguros@asaga.gal

Rc servizos 
agrarios integrais

Cobre a actividade de autónomos que 
realicen servizos agrarios integrais (prepa-
ración de terreos, semente, aplicación de 
produtos fitosanitarios, recolección e poda), 
incluidos os traballos a terceiros. 

Coberturas: 
RC derivada do desenvolvemento   
da actividade aseguradora: 

- Fianzas e defensa

- Protección xurídica

- Ata 150.000 € por sinistro e período 
de seguro (Franquicia: 10% do sinistro 
cun mínimo de 300 €)

Prima: Desde 330,65 € *
*Para autónomos con facturación igual ou inferior a 70.000 
euros anuais.

Rc cabalos e gastos 
de retirada de cadáver

Combina a responsabilidade civil cos danos 
que cause o animal (produto exclusivo para 
ASAGA).

Coberturas: 
RC ata 300.000 €, por sinistro anual.

Franquicia: 150 €

- Límite de danos persoais: 151.000 € por 
víctima.

- Gastos de retirada de cadáver: ata 300 €.

- Edad máxima para asegurar ao animal:  

  15 anos.

Prima: : Desde 50 € por cabeza.

01    —    RETIRADA CADÁVERES

02    —    SEGURO DE GANDO

03    —    SEGURO DE VIÑEDO

04    —    SEGURO DE CEREAIS

05    —    E TODAS AS DEMAIS LIÑAS
  DE AGROSEGURO

Exemplo tractor       
Garantías contratadas Coberturas

   X   Responsabilidade Civil Obligatoria (RCO)  

  X   Responsabilidade Civil Voluntaria (RCV) 50 Mill
   X   Defensa xurídica contratada
   X   Reclamación de danos contratada
   X   Responsabilidad civil de Explotación
   X   Accidentes persoais (só conductor).
   X   Morte 9.000 €
   X   Invalidez permanente progresiva (2,25)    
       18.000,00
   X   Gastos de curación 6.000,00
   X   Gastos de curación en Centros Concertados 
        de Saúde Ilimitada

Prima anual de 65 € + 11 € por remolque/apeiro
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20% e subindo as importancións 
nun 2%. Reduciriase, ademais, o 
ingreso agrícola bruto nun 16% 
e aumentaría o custo anual dos 
alimentos per cápita na UE.

Ademais, tal e como se despren-
de do estudo do USDA un dos 
principais efectos perversos destas 
medidas tería que ver co aumento 
mundial da inseguridade alimen-
taria, que aumentaría considera-
blemente en 76 países de ingresos 
baixos e medios, moitos deles em-
prazados no continente africano.

Así, para o ano 2030, o número de 
persoas que padecerían inseguri-
dade alimentaria no caso de que a 
UE implemente estas estratexias 
aumentaría en 22 millóns máis do 
previsto e podería ascender ata os 
185 millóns de persoas.

Faise preciso, polo tanto, á vista 
deste estudo, que a Comisión 
Europea analice de xeito serio, 
independente e descargado de 
criterios ideolóxicos, as posi-
bles consecuencias de ambas as 
estratexias, fundamentalmente as 

imposicións que estes documentos 
implican e poden acarrexar non 
só á produción agraria, senón 
tamén ao prezo dos alimentos, 
ao comercio internacional de 
produtos agroalimentarios ou ao 
PIB agrario.

Cando a Comisión Europea anun-
ciou o pasado mes de maio as súas 
estratexias “Da Granxa é Mesa” e 
“Biodiversidade 2030”, en plena 
pandemia e con media Europa 
confinada e con fortes restriccións 
á mobilidade, a principal queixa 
que se manifestou por parte dos 
agricultores e gandeiros foi a au-
sencia dun estudo de impacto que 
avalara que as reducións e limi-
tacións que ambas as estratexias 
pretenden impor na produción 
agraria en Europa non terían un 
efecto indesexado na capacidade 
produtiva da UE nin na viabilida-
de ou rendibilidade das explota-
cións comunitarias.

Estes plans determinan, entre 
outras cuestións, esixencias na 
redución do uso de insumos e 
promoven certos cambios nas 
prácticas produtivas tales como a 
diminución no emprego de pragui-
cidas nun 50%; a redución no uso de 
fertilizantes nun 20% e a redución 
no uso de antimicrobianos para o 
gando nun 50%, así como a retirada 
do 10% das terras de cultivo exis-
tentes para uso agrícola.

Estudo americano
O Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) consi-
derou que, dada a relevancia da UE 
como importante axente produtor 
agrícola e participante no co-
mercio agrario internacional, as 
estratexias comunitarias anuncia-
das en maio dentro do Pacto Verde 
Europeo poden supor un cambio 
de política que afecte aos mercados 
internacionais de produtos básicos 
relacionados coa agricultura e, por 
conseguinte, ao sistema alimenta-
rio e agrícola 
en xeral.

Neste sentido, 
considerou per-
tinente exami-
nar as posibles 
repercusións da 
proposta da UE 
no mercado e a 
súa incidencia 
na seguridade alimentaria e, para 
iso, realizou un estudo sobre as 
súas consecuencias para a vindeira 
década.

Redución da produción
Segundo este estudo, se fora só 
a UE quen adoptara con carác-
ter unilateral estas restriccións 
produtivas, a produción agrícola 
da UE reduciríase nun 12% e 
aumentarían os prezos nun 17%, 
baixando as exportacións nun 

As repercusións do Pacto 
Verde Europeo nos mercados 

O Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos fixo un estudo 
sobre este asunto

A UE é un importante produtor 
agrícola e participante no 
comercio internacional
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Trátase de  
vehículos comerciais 
complementarios  
entre si

Co obxecto de cubrir todas as 
necesidades do mercado, Renault 
lanzou recentemente ao mercado 
(tamén en Galicia) novos modelos 
de Kangoo Furgón e Combi e o 
novo Express Furgón. Chegan 
deste xeito á nosa Comunidade 
Autónoma estes novos vehículos 
comerciais de Renault, comple-
mentarios entre si, que estarán 
no mercado dende este primeiro 
semestre de 2021.

Renault revoluciona unha vez 
máis o segmento das furgonetas e 
dos vehículos comerciais espacio-
sos e polivalentes con estes dous 
modelos, que van permitir satisfa-
cer as necesidades dos profesionais 
e dos particulares.

Kangoo, unha icona 
dende 1997
Con máis de catro millóns de 
unidades vendidas dende 1997, 
Kangoo é un vehículo que se 
converteu nunha icona da 
marca francesa. Agora, Renault 
sorprende coa innovación Easy 
Side Access Van que facilita a súa 
carga lateral e o modelo tamén 
se ofrecerá en versión eléctrica 
para responder aos desafíos da 
mobilidade urbana.

O novo Kangoo Furgón, a 
furgoneta innovadora de estilo 
deportivo e dinámico de Re-
nault diríxese principalmente 
ás flotas, aos autónomos e aos 
comerciantes que busquen un 
vehículo a medida, equipado 
coas últimas tecnoloxías e ao 
servizo dos profesionais. 

O modelo posúe un deseño 
exterior máis atlético coa súa 

parte dianteira redeseñada por 
completo e, agora, máis vertical. 
O novo interior propón un salpi-
cadeiro horizontal que incorpo-
ra múltiples espazos de alma-
cenamento. Ademais, os novos 
asentos totalmente redeseñados 
achegan máis confort e durabili-
dade para un uso intensivo.

O novo Kangoo Combi
O novo Kangoo Combi, pola súa 
banda, é un vehículo comercial 

máis espacioso, polivalente e 
atractivo que está dotado de cinco 
prazas. Responde perfectamente 
ás necesidades das familias mo-
dernas e redeseña as súas princi-
pais compoñentes para outorgar 
un maior confort e un mellor 
equipamento aos usuarios. 

Mantén, ademais, todas as súas 
funcionalidades de modulari-
dade, funcionalidades que tanto 
aprecian os clientes (tamén os 
profesionais: titulares e respon-
sables de empresas, organismos 
e asociacións).

Novo Express Furgón
Doutra banda, o novo Express 
Furgón é a furgoneta práctica 
e eficaz que se dirixe especial-
mente aos empresarios máis 
novos e donos de pequenas 
flotas que buscan a mellor 
relación prezo/prestacións. 
Neste sentido, responde as súas 
necesidades esenciais. 

Leva o selo estilístico da marca 
Renault e expresa robustez e 
modernidade. Dotado de asentos 
reforzados, o seu novo interior 
achega calidade e confort a 
bordo. Os espazos de almacena-
mento, así como a ergonomía, 
coidáronse de xeito especial.  Así 
pois, ofrece o mellor nivel de 
almacenamento da súa categoría 
(48 litros), así coma un volume de 
carga de 3,3 a 3,7 m3.

Dirixido exclusivamente aos 
mercados de fóra de Europa, o 
novo Express Combi é un vehícu-
lo comercial espacioso, polivalen-
te e económico que propón cinco 
verdadeiras prazas e un gran 
volume de carga e vai enfocado 
a empresarios que queiran obter 
del un uso mixto, profesional e 
familiar, e tamén a autónomos e 
a comerciantes.

Chegan a Galicia novos   
modelos de Renault Kangoo 
e Express
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O intercambio de datos de má-
quinas entre Claas, 365FarmNet 
e John Deere xa está dispoñible. 
Está previsto, ademais, que máis 
socios de DataConnect se unan 
proximamente a este proxecto.

DataConnect permite o inter-
cambio dos datos esenciais da 
máquina entre plataformas para 
posibilitar aos usuarios ver toda a 
información da súa flota mixta de 
marca nunha única plataforma da 
súa elección. Antes, para ver a dita 
información da máquina necesi-
tábase duplicar esforzos dedicados 
a empregar as plataformas por 
separado e correspondentes a cada 
fabricante, ou aos seus portais web.

De nube a nube
A estrutura da solución directa de 
nube a nube permite un fluxo de 
datos automatizado e sen interrup-
cións, sen ningún esforzo por parte 

M A Q U I N A R I A
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Plataforma dixital
Xunto a isto, o cliente pode 
decir de que empresa quere a súa 
plataforma dixital para amosar 
todos os datos. Tan axiña como se 
conecte, as máquinas dos outros 
fabricantes aparecen automatica-
mente na pantalla.

Os vehículos amosan ben iconas 
na respectiva combinación de 
cores da marca ou ben na casilla 
de información da icona. Ade-
mais, está previsto que proxima-
mente estén dispoñibles máis 
socios e funcións.

A estrutura da 
solución directa 
de nube permite 
un fluxo de datos 
automatizado e sen 
interrupcións

Con este novo enfoque, os clientes poden 
ver cinco datos distintos da súa flota de 
máquinas

O intercambio de datos 
con Data Connect xa está 
dispoñible

do cliente. O intercambio de datos a 
tempo real permite unha vista xeral 
en vivo de toda a flota de máquinas. 
Ademais, DataConnect funciona 
sen ningunha compoñente adicio-
nal de hardware nin de software e 
garante a xestión segura dos datos.

Con este novo enfoque, os clientes 
poden ver cinco datos da súa flota 
de máquinas:
•a posición actual da máquina
•a súa posición histórica
•o nivel de depósito de combustible
•o estado da máquina no campo
•a velocidade da máquina
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Deere&Company é líder 
mundial na subministración de 
produtos e servizos avanzados. 
A compañía comprometeuse 
co éxito dos seus clientes, cuxo 
traballo está vinculado á terra, 
pois son aqueles que a cultivan, 
transforman, enriquecen 
e constrúen sobre ela para 
cumprir coa demanda crecente 
de alimentos, combustible, 
vivenda e infraestrutura a 
nivel mundial.

Desde 1837, John Deere pro-
porcionou produtos innova-
dores dunha calidade superior 
construída tradicionalmente 
sobre a integridade, un dos seus 
piares fundamentais.

John Deere demostrou unha 
vez máis ser a mellor elección 
de tractor para aplicacións de 
transporte co novo modelo 7R 
330, segundo se puido com-
probar na proba independente 
PowerMix de DLG. O mellor 
resultado acadado desde que 
se realiza esta competición 

obtívoa esta empresa en 2018 
co 6250R. O récord continúa 
imbatido. Recentemente, o 7R 
330, co seu novo motor de Fase 
V, estableceu un referente para 
todos os tractores cunha poten-
cia nominal de motor superior 
a 250 CV.

Cun consumo de combustible 
combinado de tan só 375 g/kWh 
de diésel máis 17 g/kWh de DEF, 
o 7R 330 logrou unha vantaxe 
de 8 g/kWh de diésel máis 28 g/
kWh de DEF respecto ao compe-
tidor máis próximo nesta cate-
goría de potencia. Isto axudará 
aos agricultores e contratistas a 

reducir aínda máis os seus custos 
operativos. Dependendo dos 
prezos locais de diésel e DEF, o 
resultado oscila entre un aforro 
de 1,50 e máis de 2 euros por 
hora en aplicacións de transpor-
te. Este aforro é aínda maior se se 
compara coas cifras de rende-
mento medio do tractor.

Proba esixente
Os dous tractores John Deere 
6250 R e 7R 330 sometéronse á 
esixente proba PowerMix no 
centro de test da DLG en Groß 
Umstadt (Alemaña), onde os ci-
clos de competicións individuais 
están deseñados para reproducir 
traballos habituais de transporte 
lixeiro e pesado.

John Deere, 
referente de eficiencia 
na estrada

Demostrou na 
proba PowerMix de 
DLG ser a mellor 
elección de tractor 
para aplicacións de 
transporte co novo 
7R 330

O baixo consumo de 
combustible axudará aos 
agricultores e contratistas a 
reducir aínda máis os seus 
custos operativos
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New Holland conta 
cun extraordinario 
legado neste 
segmento

estará dispoñible na segunda 
metade do vindeiro ano 2021. O 
modelo incorpora o acreditado 
e potente motor NEF de seis 
cilindros e 6,7 litros, que xera 
unha potencia nominal de 135 
cv e achega un excelente rende-
mento e capacidade de resposta, 
unha gran estabilidade do motor 
con cargas variables e un eficaz 
frenado do motor en penentes 
descendentes durante os labores 
de transporte.

O motor NEF cumpre coas nor-
mas sobre emisión da Fase V co 
sistema de postratamento de gases 
de escape “só SCR” de alta eficien-
cia e libre mantemento. O motor, 
en combinación coa transmisión 
Dynamic Command, sobe o listón 
en eficiencia, obtendo un aforo de 
combustible de ata o 9%.

Ademais, unha serie de funcións 
automatizadas facilitan as lon-
gas xornadas de traballo man-
tendo unha alta produtividade 
de forma constante. Entre elas, 
inclúese o sistema de control de 
xestión da velocidade de avance 
II (GSM II) exclusivo de New Ho-
lland, deseñado para aumentar a 
eficiencia do tractor.

New Holland Agriculture amplía 
a súa recoñecida e polivalente Serie 
T6 de tractores cunha nova versión 
con motorización de seis cilindos: 
o T6.160 Dynamic Command™. 
Este tractor único combina un alto 
rendemento do acreditado motor 
NEF de seis cilindros coa exclusiva 
tecnoloxía de dobre embrague de 
New Holland para ofrecer unha 
gran eficiencia e produtividade. 
Todo isto nun paquete compacto 
cunha distancia entre eixes de 2,6 
metros e un peso máximo autoriza-
do de 10,5 toneladas. 

Benjamin Da-
vies, director 
de marketing 
de producto 
global da Serie 
T6, explica que 
“New Holland 
conta cun ex-

traordinario legado neste segmen-
to, que comezou hai máis de 30 anos 
cando lanzamos o primeiro tractor 
compacto de seis cilindros do 
mercado: o 7810. Isto supuxo unha 
auténtica revolución, e o novo 
T6.160 Dynamic Command baséase 
neste rico legado para ofrecer aos 
agricultores un tractor compacto 
de seis cilindros conforme á Fase 

V, con tecnoloxía de tratamento 
totalmente integrada, para unha 
maior eficiencia operativa”.

Transmisión Dynamic 
Command
A Serie T6 ofrecerá agora dous 
modelos de seis cilindros con 
transmisión Dynamic Command: 
o xa existente T6.180 de 145 cv e o 
novo T6.160 de 135 cv, o único trac-
tor compacto de seis cilindros do 
mercado cunha potencia nominal 
inferior a 140 cv. 

Christel Diebolt, directora de Mar-
keting de Producto para Europa, 
sinala ao respecto que “o T6.160 
Dynamic Command ofrece todas 
as vantaxes da exclusiva tecno-
loxía de dobre embrague, que fixo 
o seu acto de presenza nos anos 80 
focalizada nos deportes de motor, 
gañando competicions grazas aos 
cambios de marcas máis rápidos 
na pista. Por isto, os clientes de 
New Holland poderán gozar 
agora plenamente dun traballo sen 
perdas de par durante o cambio de 
marcha, e cun mínimo de consu-
mo de combustible”.

Segunda metade de 2021
O T6.160 Dynamic Command 

New Holland lanza un novo 
modelo de tractor de seis 
cilindros: o T6.160
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Case IH acaba de presentar 
MyCaseIH: a plataforma web des-
de onde poderás controlar a túa 
flota, administrar datos históricos 
e en tempo real das túas máqui-
nas, acceder a vídeos e outros 

recursos para tomar as mellores 
decisións para o teu negocio. Lite-
ralmente, esteas onde esteas. Este 
portal tamén é o punto de acceso 
ao novo portal de telemática AFS.

MyCaseIH ofréceche un lugar 
único, centralizado, con todo o 
material de apoio, ferramentas e 
datos necesarios para xestionar 
a túa flota. Tamén facilita un 
acceso a unha exhaustiva gama de 
material específico como manuais 
do operador, folletos, catálogo de 
recambios, publicacións técnicas, 
especificacións, vídeos de produ-
tos e rexistros de mantemento. 

Acceso ao portal telemático
Ademais, MyCaseIH é o punto de 
acceso principal ao novo portal 
telemático AFS Connect™ de Case 
IH. Este portal de xestión de flotas 
permite acceder aos teus equipos 

Case IH, en 
tempo real e 
desde calquera 
dispositivo, 
para ver a súa 
localización, 
as horas de 
funcionamen-
to do motor, as 
temperaturas, 

as últimas estatísticas de consumo 
de combustible e tamén os avisos 
de mantemento. 

Todos estes datos rexístranse 
continuamente e actualízanse 
de forma automática. Así, unha 
alerta de texto totalmente perso-
nalizable chega ao teu teléfono se 
o tractor traballa fóra dun valor 
predeterminado como, por exem-
plo, un réxime do motor que non 
sea axeitado ou unha temperatura 
de funcionamento específico. Isto 
facilita a planificación e a execu-
ción das tarefas, co que é posible 
xestionar mellor o tempo.

Seguimento en tempo real
Pero ademais de todas estas van-
taxes, o teu concesionario de con-
fianza Case IH tamén pode moni-
torizar, sempre co teu permiso, as 
máquinas a través da plataforma 
telemática, asegurándose de que 
funcionen ao máximo rende-
mento e tendo a posibilidade de 
identificar calquera problema de 
forma remota. 

Xunto a isto, e grazas ao enla-
ce da plataforma de Case IH 
con Google Maps, será posible 
chegar desde calquera localiza-
ción ata o punto exacto onde se 
atope a máquina para facer un 
seguimento exhaustivo.

Mycaseih.com: nun só lugar 
e desde calquera parte

MyCaseIH é a plataforma web 
desde onde poderás controlar 
a túa flota e administrar datos 
históricos e en tempo real das 
túas máquinas

Esta plataforma tamén 
permite acceder ao novo portal 
telemático AFS Connect™ para 
controlar os equipos Case IH 
desde calquera dispositivo e ver 
a súa localización





Dáse lugar así a un exceso de oferta 
que satura o mercado e provoca 
unha baixada dos prezos. Ade-
mais, este ano, a esta circunstancia 
sumouse a crise provocada pola 
Covid-19 e o conseguinte peche 
da restauración e da hostalaría; co 
que as principais pezas destinadas 
a esta canle, coma o lombo e o 
solombo, atopáronse con máis difi-
cultades para saír ao mercado.

Meses de maior demanda
En cambio, no verán e no outo-
no, que son os meses de maior 
demanda de carne, atopamos 
menos animais de Ternera Gallega 
dispoñibles para sacrificar. Unha 

situación que orixina que os 
prezos melloren, pero que tamén 
carrexa consecuencias negativas, 
coma a perda de mercados porque 
resulta difícil abastecelos de forma 
continua. Para darlle a volta a esta 
realidade, o aconsellable é orientar 
unha parte do rabaño cara a pari-
deira de outono.

Como poden logralo os gandeiros e 
gandeiras inscritos? A IXP recalca 
que deben ter en conta os aspectos 
reprodutivos que afectan ás dife-
rentes idades das femias; ademais 
do manexo das vacas e dos propios 
tenreiros. No caso das xovencas, 
recoméndase empreñalas entre os 
16 e os 18 meses de idade, para que 
teñan un desenvolvemento corpo-
ral óptimo cando chegue o parto.  

Ademais da vía xovencas, pódese 
derivar parte do rabaño de vacas 
as épocas máis axeitadas mediante 
a sincronización de celos. Pensan-
do na programación do calen-
dario, o momento da cubrición 
das vacas debería comezar en 
decembro, un mes antes se son 
xovencas, e remataría no mes de 
febreiro. Por outra banda, tamén 
a alimentación resulta clave, xa 
que estes cambios na planificación 
permitirán aproveitar ao máximo 
o ciclo vexetativo dos recursos 
forraxeiros de cada gandaría.

Como ampliar información
Para ampliar esta información, as 
persoas inscritas poden contactar 
con Ternera Gallega nos teléfonos 
habituais ou na súa web, onde 
atoparán un artigo completo con 
suxestións para planificar a súa 
produción: 
http://www.terneragallega.com/
hemeroteca/doctec/planificacion-
daproducion.pdf

R E P O R T A X E
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A Indicación Xeográfica Protexida 
recomenda ás gandarías inscritas 
que planifiquen a súa produción 
para superar os desaxustes estacio-
nais que se producen entre a oferta 
e a demanda da carne certificada. 
Os produtores deberían derivar 
parte dos nacementos da primave-
ra cara ao outono cunha finalidade 
clara: conseguir un abastecemento 
regular dos mercados durante 
todo o ano, que garanta a saída 
equilibrada dos tenreiros e logre 
mellores prezos para as explota-
cións inscritas.

Dende hai varios anos, o Consello 
Regulador de Ternera Gallega 
detecta que entre os meses de  
febreiro e xuño hai un maior 
número de animais para sacrificio, 
coincidindo xusto coa época de 
menor demanda de carne de vacún 
por parte dos consumidores.

Planificar a 
produción, reto 
das gandarías 
da IXP Ternera 
Gallega

Entre febreiro e xuño 
hai un maior número 
de animais para 
sacrificio

Calendario de cubricións e partos



Agroseguro pechou novembro con 
483,5 millóns de euros en indemni-
zación xa pagadas aos agricultores 
e gandeiros asegurados. Esta cifra 
supón o 87,1% dos danos rexistrados 
en 2020, que se sitúan, a data 2 de 
decembro, en 554,8 millóns de euros.

Esta porcentaxe de pagamentos 
supera á rexistrada nos anos 
anteriores (83,6% en 2019 e 84,1% en 
2018) e supón o segundo dato máis 
alto do último lustro. Só 2017 rexis-
traba un resultado superior (89,9%) 
na mesma data, froito daquela do 
esforzo realizado por Agrosegu-
ro para compensar coa máxima 
axilidade os sinistros relacionados 
coa grave seca sufrida no segundo 
semestre daquel ano.

Un compromiso coa axilidade 
Ingresar aos agricultores e gan-
deiros as indemnizacións de xeito 
rápido é un firme compromiso 
de Agroseguro, pois permite aos 

asegurados afrontar e planificar 
a seguinte colleita con segurida-
de. Como media, os pagamentos 
efectúanse 30 días despois de que 
os peritos fagan a tasación, o que 
en moitas ocasións supón aínda 
anticiparse ao momento no que 
se tería cobrado a colleita de non 
sufrir o sinistro.

Dos 71,3 millóns de euros pagados, 
un total de 16,6 millóns atópanse 
xa na fase de ser ingresados nun 
breve prazo de tempo. Outros 36 
millóns corresponden a sinistros 
producidos en cultivos de caqui, 
cítricos, uva de mesa ou hortatlizas 
do arco mediterráneo durante as 
tormentas de pedra, vento e choi-
vas acaecidas no mes de novembro.

Agroseguro pecha 
novembro co 87,1% das 
indemnizacións abonadas

N O T I C I A S
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La actual crisis que vivimos 
derivada de la pandemia por el 
Coronavirus SARs-CoV-2 de 
origen chino afecta a todos los 
sectores productivos ya que la cri-
sis económica en la que estamos 
inmersos, junto con las medidas 
de control que se están adoptando, 
que en muchos casos están con-
dicionando el consumo al incidir 
directamente sobre hostelería, 
están poniendo al sector ganadero 
en una situación muy difícil.

Lo primero que hay que puntua-
lizar es que la producción animal, 
tal como se realiza en España, es 
segura. Los productos de origen 
animal que llegan al consumidor 
lo hacen con todas las garantías 
sanitarias. Aquí producimos 
alimentos seguros. 

No hay evidencias científicas de 
que pueda haber una transmisión 
del virus a través de los alimen-
tos. Es más, en el caso de la leche 
bovina, hay trabajos que buscan 
una solución frente al Covid-19 
consumiendo leche de vacas hi-
perinmunes frente al coronavirus. 
Este estudio de la Universidad de 
Córdoba y del Colegio de Veteri-
narios se basa fundamentalmente 
en vacunar frente al coronavirus 
bovino a animales, y usar la leche 
que producen como tratamiento.

Si ha quedado claro que los 
alimentos de origen animal en 

España son seguros, qué efectos 
puede tener esta crisis en todas 
aquellas personas que trabajan 
día a día en la producción de los 
mismos; es su actividad esencial 
y prioritaria como para que las 
autoridades se planteen priori-
zarlas a la hora de las distintas 
fases de vacunación. Son los 
veterinarios esenciales y como 
sanitarios pueden aportar algo 
más y deben ser priorizados.

Estas cuestiones están en el día 
a día del rural. La producción de 
alimentos de primera necesidad, 
el que los mercados no se desabas-
tezcan ni se colmen de productos 
importados, no cabe duda de que 
deba ser una máxima que todo 
gobierno debe tener. 

Los ganaderos, últimamente, 
no dejan de ser cuestionados 
por ciertos grupos de opinión, 
que por todos los medios de que 
disponen cuestionan la produc-
ción animal, tildándola de una 
actividad altamente contami-

nante que trata de evadir, como 
pueda, sus responsabilidades 
medioambientales. 

Nada más lejos de la realidad, la 
ganadería está sujeta a una estricta 
normativa en muchas materias, 
pero es de obligado cumplimiento 
y con mucho desarrollo normati-
vo, toda aquella relacionada con la 
sanidad animal, la salud pública, 
el bienestar animal y el medio 
ambiente. Es más, muchas ayudas 
están condicionadas al cumpli-
miento de dicha normativa.

Los ganaderos son los auténticos 
responsables, y para bien, de 
que nuestros mercados no estén 
desabastecidos, independiente-
mente de pandemias, condicio-
nes climatológicas adversas, etc.

Sector estratégico 
El sector ganadero es, para un 
país como el nuestro, estratégico. 
No solo se debe valorar su peso 
en el Producto Interior Bruto, 
sino que otros factores han de 
ser determinantes, como es la 
creación de empleo en zonas 
altamente despobladas, fijación 
de población, el no abandono de 
tierras, su lucha constante para 
evitar la erosión y el combusti-
ble vegetal, etc.

El Estado debe priorizar a los 
ganaderos y a sus familias a la 
hora de realizar la vacunación 

Ganadería y Covid-19

Los productos de 
origen animal que 
llegan al consumidor 
lo hacen con todas 
las garantías 
sanitarias
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preventiva frente al coronavirus, 
tener en cuenta estos factores 
y otros adicionales como son la 
estructura familiar de las explo-
taciones y las medias de edad 
de dichas familias, que no es ni 
mucho menos bajo. Las familias 
ganaderas, en el rural, en general, 
acogen a personas mayores que 
forman parte del núcleo fami-
liar, personas en muchos casos 
de alto riesgo, lo que supone una 
responsabilidad a mayores para el 
propio ganadero.

Asimismo, los veterinarios, que 
realizamos una labor sanita-
ria, no solo relacionada con la 
producción de alimentos, sino 
que en nuestras visitas diarias 
a las explotaciones detectamos 
enfermedades, las tratamos, y en 
el caso de que pudiera estar en 
peligro la salud de las personas, 
comunicamos y advertimos a las 
autoridades de cualquier proble-
ma relevante. Por eso también 
es muy importante priorizar la 
vacunación de los veterinarios, 
ya que por su actividad esencial 
no se puede prescindir de su 
trabajo, y por su actividad diaria 
de visitas a explotaciones donde 
existe una población de riesgo.

En resumen, la producción de 
alimentos, en Galicia, en España 
y en la Unión Europea, desde el 
punto de vista de transmisión del 
SARs-CoV-2, no representa nin-
gún problema, y tanto el sector 
ganadero como los facultativos 
veterinarios deberían ser priori-
zados a la hora de la vacunación, 
ya que argumentos más que 
sobrados así lo recomiendan. 

El gobierno de España debe 
empezar a ver a los veterinarios 
como parte de la solución de este 
gran problema, y por lo menos 
tener en cuenta su opinión, y, de 
ser necesario, realizar los trá-
mites precisos para que ésta, mi 
profesión, pueda ayudar directa-
mente a conseguir los objetivos 

de inmunización masiva de la 
población; para ver si de una vez 
por todas, y cuanto antes, somos 
capaces de frenar esta pandemia 
que ha causado decenas de miles 
de muertos, y seguirá matando a 
personas y llevará a nuestro país a 
la ruina económica.

Juan José Gómez Fernández
Veterinario – Pereiro de Aguiar 
(Ourense)

El Estado debe 
priorizar a los 
ganaderos y a 
sus familias a la 
hora de realizar 
la vacunación 
preventiva frente al 
coronavirus

Es también muy importante priorizar la vacunación de 
los veterinarios, ya que por su actividad esencial no se 
puede prescindir de su trabajo
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En viños de colleiteiro e pequenas 
adegas, recoñeceuse co Acio de 
Ouro Branco a Lagar da Cachada, 
de Ricardo Abal, un viño da D. 
O. Rías Baixas e co Acio de Ouro 
Tinto a Acivro de Adegas Sal-
vadur, da D.O. Ribeira Sacra. En 
escumosos, o Acio de Ouro foi para 
Gundian Albariño Brut, da Adega 
Valdés elaborado baixo o selo de 
calidade da D. O. Rías Baixas.

En augardentes, recoñeceuse co 
Pote de Ouro á referencia Pazo de 
Señoráns de Pazo de Señoráns e 
en licores café o Pote de Ouro foi 
para Fonte do Frade de Pazo do 
Valdomiño. Finalmente, o Pote de 
Ouro en Licores de Herbas foi para 
Quenza de Customdrinks.

Os premios das Catas de Galicia 
2020 permiten promocionar, 
identificar e premiar a tradición, o 
esforzo e a dedicación dos adeguei-
ros e augardenteiros galegos. No 
acto de entrega dos galardóns –no 
que tamén participou o director 
de Agacal, José Luis Cabarcos– o 
conselleiro do Medio Rural agra-
deceu o compromiso deste sector 
tan estratéxico para Galicia que, 
ano tras ano, se consolida como 
unha aposta segura para o futuro 
do rural galego. 

Así, José González fixo entrega dos 
premios ao Mellor Viño de Gali-
cia, que este ano recaeron en Pazo 
Lalón, da bodega Pazo Lalón (D. O. 
Ribeiro) na categoría de brancos, 
e O Prómine Singular, de bode-
gas Petrón (D. O. Ribeira Sacra) 
na categoría de tintos. Ademais, 
déronse a coñecer os gañadores 
das catas de augardentes e licores 
tradicionais. O resto de galardóns 
entregáronse de xeito individuali-
zado nas sedes dos consellos regu-
ladores das cinco denominacións 
de orixe vitivinícolas debido ás 
medidas sanitarias pola Covid-19.

Premios por D. O.
Na Denominación de Orixe Val-
deorras, o Acio de Ouro Branco 
recaeu no viño O Luar do Sil, de 
Pago de los Capellanes, mentres 
que o Acio de Ouro Tinto foi para 
Alán de Val, da adega Alán de Val. 
Mentres, na D. O. Ribeiro, o Acio 
de Ouro Branco distinguiu ao viño 

Pazo do Mar “Expresión” Treixa-
dura, de Adegas Pazo do Mar.

Por outra banda, na D. O. Rías 
Baixas, o Acio de Ouro Branco foi 
para Davide de Enoturismo Acha. 
No caso da Ribeira Sacra, o Acio de 
Ouro Tinto distinguiu a referen-
cia Prómine de Boegas Petrón, e 
na D. O. Monterrei o Acio de Ouro 
Branco foi para o viño Pepa Porter 
de Terrae Monterrei.

No tocante aos viños de elabora-
cións con madeira o Acio de Ouro 
Branco recoñeceu a Vía Arxéntea 
Godello e Treixadura 2018 de Ma-
nuel Guerra Justo, da D. O. Mon-
terrei. E o Acio de Ouro Tinto foi 
para Acivro de Adegas Salvadur, 
da D. O. Ribeira Sacra.

Tamén houbo premios específi-
cos para referencias de anteriores 
colleitas. Neste caso, o Acio de Ouro 
Branco distinguiu a referencia Son 
de Arrieiro, de Xulia Bande, da D. 
O. Ribeiro; mentres que o Acio de 
Ouro Tinto recoñeceu a Alter. Bran-
cellao e Sousón 2018, de Priorato de 
Razamonde, tamén da D. O. Ribeiro.

Catas de Galicia 2020 
premian a tradición e o 
esforzo dos adegueiros e 
augardenteiros galegos

Un viño da D. O. 
Ribeiro, Pazo de Lalón, 
elixido Mellor Branco 
de Galicia

O Prómine Singular, da D. O. 
Ribeira Sacra, foi distinguido 
como Mellor Tinto da 
Comunidade Autónoma
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O Consello da Xunta aprobou recen-
temente a Estratexia de Dinamiza-
ción do Sector Lácteo 2020-2025 para 
consolidar Galicia como potencia 
láctea en España e Europa.

En rolda de prensa, referíndose 
a esta iniciativa, o presidente do 
Goberno galego, Alberto Núñez 
Feijóo, incidiu en que “este é un 
sector relevante polo que é e polo 
que pode ser”. 

Tras recoñecer a súa relevancia nos 
ámbitos económico, demográfico 
e social para vertebrar e manter 
poboación no rural, Feijóo abundou 
que tamén é “relevante no ámbito 
medioambiental porque un rural 
ordenado, coidado e útil é un rural 
medioambientalmente sostible”.

Un total de 125 medidas 
Nesa liña, esta iniciativa, ela-
borada en consenso co sector, 
inclúe 125 medidas agrupadas 
en eixes estratéxicos de produ-
ción, industria e mercados, e os 
transversais de cadea de valor, 
formación e innovación.

Deste xeito, no ámbito da forma-
ción e profesionalización, a Estra-
texia prevé medidas como unha 
mellora da formación en todos 
os niveis educativos; a oferta de 
ciclos de FP Dual e a adaptación da 
Formación Profesional ás familias 
profesionais agrarias. 

Potenciará un sistema que reco-
ñeza a formación universitaria 
e a FP á hora de dar axudas para 
incorporar mozos ao sector; un 
ambicioso programa de forma-
ción e reciclaxe dos asesores ou a 
creación dunha rede de ‘granxas 
piloto’ que permita probar novas 
tecnoloxías. Feijóo engadiu que 
tamén se elaborará “un plan de 
formación do persoal dos centros 
de formación agroforestal”.

Eido da produción 
No eido da produción, a Estratexia 
propón a creación dun Banco 
de explotacións para as que non 
teñan relevo xeracional; unha Lei 

de recuperación e posta en valor 
da terra agraria para ampliar a 
base territorial das granxas e a re-
estruturación parcelaria en zonas 
de elevada carga gandeira.

No que se refire á industria e aos 
mercados, o obxectivo é pasar do 
50% da transformación do leite en 
Galicia ata o 75%”. Para acadar ese 
obxectivo aumentarase o peso das 
Denominacións de Orixe Protexi-
da de Queixo de Galicia con novos 
formatos adaptados ás demandas 
do consumo e facilitarase a entrada 
de novos operadores industriais, 
entre outras medidas.

Cadea de valor
En canto á cadea de valor, a Estra-
texia inclúe potenciar a entrada 
das cooperativas de produtores 
no capital de novas industrias. 
“Necesitamos profesionalizar 
as cooperativas”, insistiu Feijóo. 
Ademais, reactivarase o ‘acordo 
lácteo’ a nivel do Estado, o Obser-
vatorio do Lácteo a nivel galego, 
e implantarase un sistema para 
calcular os custos de produción.

Finalmente, en innovación fortale-
ceranse as axudas para lanzar novos 
produtos de valor engadido e con-
tratarase persoal máis cualificado.

Aprobada a Estratexia de 
Dinamización do Sector Lácteo 
para o período 2020-2025

Trátase dun sector clave 
para os ámbitos económico e 
demográfico

A iniciativa inclúe 
125 medidas 
agrupadas en torno 
a unha serie de eixes 
estratéxicos
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que case lles obriga “a facer tres 
vendimas”, segundo o propietario. 
Cada ano recollen entre 30 e 35 qui-
los de uva e sacan ao mercado entre 
26.000 e 28.000 botellas. O 65% da 
produción é de branco e, o un 35%, 
de tinto. “Non medramos nunca 
porque non compramos uva. 
Insisto en que iso nos garante que o 
viño teña unha liña de continuida-
de”, destaca Rodríguez. A calidade 
dos seus caldos está contrastada, 
pois o tinto de Fornos GRS gañou o 
premio ao mellor tinto na Feira do 
Viño de Valdeorras deste ano.

Vendima en pandemia
O dono da adega recoñece que 
este ano foi “un pouco especial” 
debido á Covid-19, aínda que 
recalca que “non houbo proble-
mas” durante a vendima. En 

De avó e pai viticultor, Germán 
Rodríguez, propietario de Fornos 
GRS, situada na Rúa (Ourense), 
deixou un traballo fixo para o que 
opositara na Administración para 
continuar coa tradición familiar. 
Esta adega é unha das máis antigas 
da Denominación de Orixe Val-
deorras, pois no ano 1953 xa estaba 
inscrita no Instituto Nacional de 
Denominación de Orixe do Minis-
terio de Agricultura, o organismo 
predecesor das Denominacións de 
Orixe. Rodríguez conta que o seu 
pai só elaboraba tintos. A uva bran-
ca vendíaa, xa que o proceso para 
elaborar os caldos é máis complexo. 

En 1984 Germán empezou a 
facer as súas primeiras botellas, 
destinadas, principalmente, a 
regalar ou para consumo nalgúns 
restaurantes. Aínda que durante 
algúns anos mantivo os clientes 
“de granel” do seu pai, axiña se 
decatou de que a tendencia era 
eliminar esta forma de consumo. 
“Foi diminuíndo a venda a granel 
e aumentando a de embotellado”, 
explica o propietario da adega, á 

vez que engade que “ao redor dos 
anos 1995 e 1996” xa se empezou a 
embotellar todo o viño. 

Viñedos propios
Fornos GRS conta cunhas 3,7 hec-
táreas de viñedos, todas situadas 
no Concello da Rúa. “A transfor-
mación do viñedo rematou no ano 
1990, polo que as cepas teñen unha 
media de 30 anos, as máis novas. 
Elaboramos exclusivamente uva 
dos nosos propios viñedos, o que 
nos permite ter continuidade en 
canto ao que a calidade se refire”, 
afirma o viticultor, quen salienta 
que o feito de contar sempre coas 
mesmas variedades de uva nos 
mesmos terreos garante “o acerto 
na data da vendima, algo que é 
clave para facer un bo viño”. 

En Fornos GRS a recollida da uva 
empeza moi pronto. De feito, son 
dos primeiros da D. O. Valdeorras 
en comezar. A uva branca só a co-
lleitan polas mañás para evitar que 
entre moi quente na adega. De tin-
to contan con tres variedades, polo 
que a maduración é diferente, algo 

Fornos GRS: tradición e 
historia da D. O. Valdeorras

En Fornos GRS recollen ao 
redor de 30 quilos de uva e 
sacan ao mercado entre 26.000 
e 28.000 botellas ao ano
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Fornos GRS 
traballa todos 
os anos a mes-
ma cuadrilla e, 
neste, todos os 
seus membros 
realizaron 
probas PCR, 
nas que deron negativo. Gardar 
a distancia de seguridade e o uso 
de máscara foi obrigatorio. Todas 
estas medidas preventivas fixe-
ron que a vendima se desenvol-
vese “sen ningún sobresalto”. 

O peche da hostalería, onde máis 
viño se consome, como consecuen-
cia da crise sanitaria, afectou a 
moitas das adegas de Galicia, aínda 
que Fornos GRS non sufriu tanto 
o impacto porque realiza moitas 
vendas directas ao consumidor. 

Sobre o futuro da adega, Ger-
mán Rodríguez asegura que é 
“difícil” que teña continuidade 
familiar. “Eu son enxeñeiro 
e despois de traballar para o 
Estado, por circunstancias do 
traballo e persoais, con 35 anos 
engancheime ao viño. O viño 
fai adictos aos que o beben e aos 
que o elaboran”, comenta o dono 
da adega, quen presume de que, 
despois de “40 anos na Adminis-
tración” todos o coñecen polo 
seu viño. “Os 
meus amigos, 
a miña xente, 
o único que 
me preguntan 
é polo viño. 
Quero destacar 
que o viño ten 
unha historia 
de entre 4.000 
e 6.000 anos. 
Evolucio-
nou moito, 
sobre todo nos 
últimos 30 anos”, subliña. Para 
Germán o viño é a súa vida. Goza 
elaborándoo e degustándoo, 
pero tamén do coñecemento da 
súa historia. 

“É o comple-
mento ideal da 
comida. Trátase 
de adaptar o pa-
dal. Ten ata 600 
compoñentes; 
é a bebida máis 
complexa que 

existe. Antes era de reis e nobres e, 
agora, popularizouse. En España, 
ademais, facemos máis viño do 
que se consome e temos moitas 
zonas boas e moitas opcións e va-
riables para poder elixir”, sinala. 

Variedade extraordinaria
En canto ás características do seu 
godello, afirma que reúne os da 
maioría dos caldos desta variedade 
de uva branca: “Son viños que 
teñen corpo, aroma e un bo gusto, 
acompañan moitos pratos, teñen 
frescura e unha gradación de 13-
13,5. O godello é unha variedade 
extraordinaria”, resalta Rodrí-
guez, quen lembra que quedou en 
catas en Norteamérica de número 
1. “Iso xa está contrastado, xa non 
é discutible nin opinable. Os profe-
sionais xa coñecen que a variedade 
godello é extraordinaria”, apunta. 

Polo momento, desde Fornos GRS 
non exportan. “O esforzo comer-
cial hai que facelo en función do 
que tes. Nós vendemos en Galicia, 

País Vasco e 
Asturias. Te-
mos un 20% do 
mercado que é 
venda directa 
a particulares. 
Todo iso non 
pasa por in-
termediarios, 
polo que temos 
prezos moi 
competitivos”, 
conta Rodrí-
guez, quen 

informa de que unha caixa de 12 
botellas custa 60 euros en adega, 
IVE incluído. Para este Nadal, 
a pesar da pandemia, xa recibiu 
moitos pedidos. 

No ano 1953 esta 
adega xa estaba 
inscrita no Instituto 
Nacional de 
Denominación de 
Orixe do Ministerio 
de Agricultura

“O viño fai adictos 
aos que o beben 
e aos que o 
elaboran”, comenta 
o propietario da 
adega, Germán 
Rodríguez
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A cuarta edición da Feira 
Profesional de Maquinaria, 
Agricultura e Gandería, Abanca  
Cimag-GandAgro, que estaba 
prevista para se desenvolver do 
25 ao 27 de febreiro do próximo 
ano, vén de aprazarse debido ás 
incertezas que existen en torno á 
posible evolución da Covid-19. 

O seu Comité Organizador 
decidiu que é preciso esperar para 
fixar novas datas, xa que é esen-
cial tanto coñecer a evolución da 
pandemia como realizar un tra-

A vindeira edición da Feira 
Internacional para a Produción 
Animal (Figan), unha das máis 
importantes do país neste eido, 
celebrarase entre o 7 e o 10 de 
setembro de 2021, en lugar de 
no mes de marzo (como estaba 
inicialmente previsto).

O Comité organizador deste 
certame internacional, reunido 
virtualmente, valorou trasladar 
a súa organización a unha data 
que considera “prudente” para 
garantir a seguridade de todos os 
participantes. Con esta medida 

ballo previo entre recintos feirais 
para  restablecer un calendario 
axeitado de continuidade para os 
eventos agropecuarios. 

Neste sentido, os membros do 
Comité manifestaron o seu inte-
rese na celebración do certame 
pero nunha datas que aseguren 
que este non se verá danado nin-
gún xeito por posibles aspectos 
derivados da crise do coronavi-
rus e garantir así o alto nivel de 
resultados que caracterizan a este 
foro agropecuario. 

búscase, ademais, apoiar e dar 
visibilidade a un sector que 
non cesou a súa actividade e se 
convertiu en imprescindible para 
a reactivación económica e social 
do país con motivo da pandemia.

Os representantes das entidades 
que forman parte do Comité 
subliñaron a importancia de 
trasladar a celebración á segunda 
metade do ano, coa finalidade 
de ofrecer un marco seguro e 
que procure unha maior rendi-
bilidade aos profesionais que se 
despracen a Zaragoza con motivo 
da feira. 

Bo comportamento
Así, o presidente do seu Comité 
Organizador, Eduardo Berges, 
interviu na xuntanza para agra-
decer o apoio a Figan e destacou o 

A feira Abanca Cimag-GandAgro 
aprázase debido á Covid-19

Figan 2021 celebrarase 
o vindeiro setembro 

Datos da última edición 
da feira
Na súa última cita Abanca  
Cimag- GandAgro reuniu a 
544 firmas expositoras (un 
39% máis), das cales 188 foron 
expositores directos (un 13% 
máis) de seis países. A feira 
ocupou unha superficie bruta 
de 25.500 metros cadrados e neta 
de 12.734 metros cadrados (un 
25% máis), o seu programa estivo 
composto por 40 propostas que 
contaron con gran éxito e o 
recinto  Feira Internacional de 
Galicia ABANCA recibiu a máis 
de 18.700 visitantes.

“bo comportamiento” exhibido 
polo sector ao longo dos últimos 
meses, polo que considerou que 
a vindeira convocatoria do foro 
pode ser “moi satisfactoria, se a 
situación sanitaria mellora”.

Para o director do certame, 
Javier Camo, Figan amosa unha 
fotografía “positiva” e unha boa 
proba disto é que o elevado núme-
ro de empresas que se inscribiu 
xa para participar na vindeira 
edición da feira de Zaragoza.

Inicialmente a feira 
ía desenvolverse en 
marzo

O certame ía 
celebrarse a finais 
de febreiro de 2021
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Los modelos Puma desde los 140 a los 180 CV se han renovado 
con el nuevo estilo distintivo de los tractores Case IH. Ahora es más 
atrevido por fuera y delicado y refinado por dentro. Todos los modelos 
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