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Francisco Bello

O medio rural galego leva moitos 
anos convivindo co lobo, nun 
difícil equilibrio que é preciso 
manter. Por iso é denigrante e 
frustrante que dende os des-
pachos de Madrid nos quiten 
definitivamente as escasísimas 
ferramentas de defensa ou de re-
sarcimento de danos que nos que-
daban aos gandeiros que vemos 
coma o lobo mata as nosas reses. 
A decisión unilateral do Goberno 
central de protexer totalmente 
ao lobo afecta a supervivencia 
mesma do propio rural e tamén, 
indirectamente, as necesidades 
alimenticias e ambientais da 
poboacion en xeral. 

Os escasos instrumentos de 
xestión do lobo que podían 
actuar en defensa do gandeiro 
acaban de ser anulados por un 
“decretazo” que utorga ao lobo, 
en desigual combate, a supre-
macía definitiva sobre calquera 
especie silvestre ou doméstica 
no territorio español, e ademais, 
o Estado non se fará cargo dos 
danos que o lobo ocasione. Ata 
o de agora, quedaba o escaso 
consolo dunhas indemnizacións 
complexas de tramitar e de 
escasa contía. 

Se os gandeiros e os habitantes do 
rural quedamos desprotexidos 
fronte ao lobo, é evidente que non 
se vai frear o abandono do rural 
na chamada “España vaciada”. Os 

pobos e aldeas do noso país segui-
rán avanzando inexorablemente 
ata convertirse en lugares desérti-
cos e despoboados. En consecuen-
cia, o lobo gaña e o gandeiro perde. 
A recente inclusión do lobo no 
LESPRE vén a confirmar a apa-
rente victoria final do lobo sobre 
o gandeiro nos despachos. Está 
por ver se finalmente se impón ou 
non a lei da selva. Aquela que di 
que “só sobrevive o máis forte”. Se 
este agravio non se arranxa, aínda 
que sexa con axudas estatais para 
os danos ocasionados, desgracia-
damente así será.

Promesas incumpridas
A pesar dos compromisos adqui-
ridos polo Goberno central coa 
nosa comunidade á hora de regu-
larizar a superficie con dereito a 
axudas da PAC, e a falta de que se 
coñeza o texto definitivo do plan 
estratéxico, constatamos que o 
rural galego perde de novo, posto 
que nos últimos borradores xa 
non aparecen as 165.000 hectáreas 
que ían recibir as axudas da PAC; 
desapareceron as promesas do 
Ministerio... Trátase dun novo 
agravio para Galicia, un incum-
primento dunha reclamación 
histórica que ía supoñer un 30% 
máis de superficie agrícola con 
dereito a subvencións da PAC. 
Despois de todas as mesas de tra-
ballo, das reunións e dos acordos, 
Galicia non gaña nada. Perdemos 
de novo.

O rural galego 
perde de novo
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A Asociación Agraria de Galicia 
participou recentemente en Ma-
drid na manifestación convocada 
para protestar contra a proposta 
do Ministerio para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico 
de aumentar o nivel de protec-
ción do lobo. 

A entidade organizadora, a Pla-
taforma en Defensa da Xestión 
do Lobo “Ganader@ Viv@”, 
pretendía impedir que se efectua-
ra a inclusión deste animal na 
Listaxe de Especies Silvestres en 
Réxime de Protección Especial 
(LESPE), unha decisión que se 
fixo efectiva antes de finais de se-
tembro ao continuar o Goberno 
central adiante co seu proxecto 
de Orde Ministerial. 

E aos gandeiros, quen os 
protexe?
O lema central da marcha foi “E 
aos gandeiros, quen os protexe? 
Unha delegación da Asociación 
Agraria de Galicia, encabezada 
polo seu presidente, Francisco 
Bello, participou activamente no 
acto portando unha pancarta coa 
lenda “En defensa dos gandeiros, 
control do lobo”. 

A marcha comezou ás 12 do 
mediodía do pasado 9 de xuño, 
na Praza de San Juan de la Cruz, 
fronte á sede do MITECO en 
Madrid. A plataforma, da que 
ASAGA forma parte xunto con 
outras 36 asociacións, reivindi-
cou a realidade deste sector coma 
o principal protagonista dos 
ataques do animal e a necesidade 
de manter a súa xestión coma a 

única ferramenta eficaz para a 
supervivencia da súa actividade.

Non se contou coa partici-
pación do sector
Dende “Ganader@ Viv@” 
demandan que a determinación 
do Ministerio de facer público o 
proxecto de Orde Ministerial sen 
contar coa participación do sector 
gandeiro “non é máis que o refle-
xo do abandono ao que nos están 
sometendo”, destaca a gandeira 
e voceira da Plataforma, Merche 
Fernández, ao que engade que “se 
non deixan de atacarnos, entón 
vannos oír. Porque non nos imos 
quedar calados”.

A Plataforma recalca que a con-
centración realizouse conforme á 
normativa de seguridade estable-
cida fronte á Covid-19, garantindo 
o cumprimento da distancia de 
seguridade e outorgando aos parti-
cipantes mascarillas e botes de xel 
hidroalcólico de uso individual.

Membros da plataforma
A Plataforma “Ganader@ Viv@” 
suma 37 asociacións relacio-
nadas co mundo rural entre as 
que se atopan ASAJA Nacional, 
Asociación Agraria de Galicia 
(ASAGA), Unión de Uniones de 
Agricultores y Ganaderos, Unión 
de Ganaderos, Agricultores y 
Silvicultores de la Comunidad de 

Madrid (UGAMA), Interprofe-
sional Agraria del Vacuno y del 
Ovino (INTEROVIC), Asociación 
Española de Productores de 
Vacuno de Carne (ASOPROVAC), 
Unión de Criadores de Toros 
de Lidia (UCTL), Asociación de 
Ganaderías de Lidia, Asociación 
de Ganaderos de Reses de Lidia, 
AIGAS- La Unión, Unión de 
Ganaderos de Vacas Nodrizas 
(UGAVAN), Asociación de 
Criadores de Raza Asturiana de 
Montaña (ASEAMO) e Asociacio-
nes Española de Vacuno y Equino 
Raza Monchina.

Tamén a conforman a Asociación 
Equino Hispano Bretona de Can-
tabria, Asociación Española de 
Raza Avileña Negra Ibérica, Aso-
ciación de Criadores de Hispano 
Bretón de la Montaña Asturiana 
(ACGEMA), Asociación de Gana-
deros de Raza Ojinegra de Teruel, 
Asociación de Criadores de Vacu-
no Agrupación Pasiega, Alianza 
Rural, Plataforma contra el 
Lobo y el Oso de Aragón, Juntas 
Tradicionales de Izki, Real Fede-
ración Española de Caza (RFEC), 
Asociación para la Promoción 
del Turismo Cinegético (APTCE), 
Asociación Española de Rehalas, 
Asociación Interprofesional de 
la Carne de Caza (ASICCAZA) ou 
a Federación Cántabra de Caza, 
entre outras.

ASAGA participa nunha 
manifestación contra o aumento 
da protección do lobo

A manifestación tivo 
lugar en Madrid hai 
unhas semanas
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Enxeñeiros de montes e agrícolas 
con titulación técnica superior 
en Prevención de Riscos Laborais 
conforman o cadro de persoal de 
docentes das xornadas informati-
vas que, organizadas pola Asocia-
ción Agraria de Galicia (Asaga), 
celébranse desde hai semanas 
nunha vintena de municipios 
galegos grazas ao financiamen-
to da Consellería de Emprego 
para previr accidentes laborais 
fomentando un uso responsable 
da maquinaria agrícola. 

Os datos de sinistralidade avalan 
a necesidade de iniciativas deste 
tipo. En España rexistráronse no 
ano 2019 algo máis de 650.000 ac-
cidentes de traballo, dos que 6.056 
producíronse no sector agrario, 
que proporcionalmente é, despois 
da construción, o sector que 
rexistra unha maior incidencia de 
sinistros de traballadores, tanto de 
asalariados como de autónomos. 

Máis cifras: nos primeiros meses 
de 2021, entre xaneiro e maio, 
as actividades vinculadas coa 
agricultura, a gandería, a silvi-
cultura e a pesca rexitraron 13.151 
accidentes, un 12,6% máis que no 
mesmo período do 2020.

De feito, a análise por divisións de 
actividade reflicte, efectivamente, 
que a silvicultura e a actividade 
forestal encabezan a clasifica-
ción de sinistralidade laboral. 
É por iso que Asaga, que conta 
cunha acreditada experiencia na 
identificación das necesidades 
formativas e informativas do 
tecido asociativo e rural galego, foi 
a encargada de desenvolver unha 
campaña divulgativa tanto para 
o uso responsable da maquinaria 
agrícola como para o tratamento 

de produtos fitosa-
nitarios adaptada 
aos traballadores 
do campo galego 
pero que se fai 
extensiva aos seus 
achegados, xa que 
no ámbito rural 

algúns labores son desempeñadas 
por toda a unidade familiar. 

Galicia, zona de ‘alto risco’
Trátase dunha serie de 20 
xornadas formativas de tres 
horas de duración, cada unha das 
cales se dirixirá a un máximo 
de 15 persoas que contarán con 
material de traballo achegado 
pola organización, o que supón 
que 300 traballadores agrarios 
poderán recibir unha formación 
que lles permitirá desempeñar 
a súa actividade laboral nunhas 
condicións de maior seguridade. 

Luís García Belo, responsable 
de Asaga na organización desta 

iniciativa formativa, xustifica 
a necesidade desta campaña di-
vulgativa na “alta sinistralidade 
que sofre o sector” e explica que 
se decidiu abrir a participación 
a persoas maiores, mesmo xa 
xubiladas, porque non é estraño 
que este colectivo utilice maqui-
naria agrícola no mundo rural e 
as estatísticas indican que a idade 
é un factor de risco en materia de 
sinistralidade laboral. 

En Galicia, pola configuración do 
seu mapa sociolaboral, o sector 
agrario ten un enorme peso 
específico, o que unido ao mini-
fundismo agrario eleva o risco de 
accidentes con respecto a outras 
comunidades autónomas.

Manexo de maquinaria 
O manexo da maquinaria é, con 
diferenza, o maior factor de risco 
de sufrir un accidente laboral no 
desempeño de labores agrícolas 
ou de silvicultura, polo que os or-
ganizadores destas xornadas fixe-
ron especial fincapé en focalizar 
no uso responsable das máquinas 
o groso da acción formativa dun-
has xornadas que se reparten por 
toda a xeografía galega.  

A Asociación Agraria Galega 
difundiu estas xornadas con di-
verso material informativo e en 
cada unha das súas oficinas puxé-
ronse ao dispor dos traballadores 
dos rural dípticos e documen-
tación con información sobre 
esta actividade formativa, o que 
contribuíu de forma considerable 
a espertar o interese do público ao 
que se dirixían.

Menos riscos no 
traballo agrario

Tras a construción, o sector 
agrario sofre o maior índice de 
accidentes laborais

 Ata 300 persoas benefícianse 
das acción formativas de Asaga
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De entre os seguros que ofrece 
Asegasa aos socios da Asociación 
Agraria de Galicia destacan, polo 
seu carácter integral, as pólizas 
multirrisco de gando. Trátase 
dunha fórmula que permite aos 
gandeiros criar aos seus animais 
coa máxima tranquilidade, dado 
que ofrece unha ampla cobertura 
para distintas conxunturas.

O obxecto deste seguro é o de 
garantir as cabezas de gando 
pertencentes á explotación 
asegurada, que sexan propieda-
de do asegurado. Así, poden ser 
obxecto do seguro certas clases de 
gando (ovino, caprino, equino e 
vacún) e tamén os cans de pasto-
reo e custodia.

Porén, carecen de consideración 
de gando a efectos da cobertura 
deste seguro as reses bravas de 
gando vacún; os cabalos de monta 
e cadeira ou os cans cualificados 
como potencialmente perigosos 
pola lexislación vixente. 

Para poder contratar esta póliza, 
o asegurado debe facilitar o 
domicilio da explotación (os 
datos do seu emprazamento) e 
tamén información do libro de 
rexistro. Ao mesmo tempo, terá 
que definir o detalle das cabezas 
aseguradas (se son crías ou reses 
adultas, por exemplo, ou se teñen 
a categoría de sementais).

Amais disto, poderán ser obxecto 
de cobertura os dous bloques de 
garantías seguintes, ou ambos os 
dous de forma simultánea: morte 
accidental e tamén roubo do gan-
do asegurado e responsabilidade 
civil deste.

Un aumento dun 7%
A póliza garante un aumento au-
tomático de animais do 7% sobre 
o número de cabezas aseguradas. 
No caso de que no momento do si-
nistro a diferenza sexa superior a 
esa porcentaxe, será de aplicación 
sobre a indemnización a redución 
proporcional que corresponda.

Xunto a isto, cómpre destacar 
que non terán consideración 
de animais asegurados aquelas 
cabezas de vacún cunha idade 
superior a 168 meses. Tampouco 
o gando equino cunha idade 

superior a 204 meses nin o ovino 
ou o caprino que teña máis de 84 
meses. Finalmente, a cobertura 
tampouco se estenderá aos cans 
cunha idade inferior aos 12 meses 
ou superior aos 144.

Bo coidado
Ao adoptar esta póliza, o asegura-
do comprométese a levar a cabo 
medidas  necesarias para o bo coi-
dado, guía e vixilancia do gando 
obxecto do seguro. En particular, 
comprométese a que os cans 
asegurados cumpran coas normas 
obrigatorias de vacinación perió-
dica contra a hidrofobia.

En caso de que ocorra un sinistro 
que afecte a algunha das cober-
turas da póliza, este deberá ser 
comunicado polo asegurado de 
xeito inmediato ao asegurador, 
actuando en conformidade ao 
estipulado nas condicións xerais 
da póliza e entregando ademais 
copia do libro de explotación.

Pólizas multirrisco de 
gando: unha cobertura 
integral

Estes seguros permiten criar 
aos animais coa máxima 
tranquilidade

Ovino, caprino, equino 
e vacún, entre outros, 
poden ser obxecto do 
seguro
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Que balance fai do 
tempo transcorrido desta 
lexislatura?
O balance é moi satisfactorio. Ma-
lia as dificultades que nos trouxo 
a pandemia, penso que o traballo 
realizado, en estreita colaboración 
co sector, deu os seus froitos. Amo-
souse a capacidade de resiliencia 
do noso sector e apreciouse como, 
en tempos de crise, o papel dos 
agricultores, gandeiros e silvicul-
tores é esencial para facilitar ali-
mentos sans e seguros á poboación 
e para dinamizar a economía. No 
que atinxe á miña xestión á fronte 
da Consellería do Medio Rural, 
quero salientar a entrada en vigor 
da Lei de Recuperación da Terra 
Agraria de Galicia como un fito 
clave. Estou convencido de que 
esta norma vai marcar un antes e 
un despois para o agro galego e por 
iso debo destacar o labor desen-
volvido por moitas persoas, de di-
ferente perfil e ideoloxía, que pu-
xeron o mellor de si mesmos para 
sacar adiante a lei. Así mesmo, 
teño que poñer en valor o apoio 
do sector, nomeadamente das or-
ganizacións profesionais agrarias 
e das cooperativas, e tamén o alto 
grao de consenso político acada-
do, malia as diferenzas de punto 
de vista de cada grupo parlamen-
tario. Tamén quero destacar a 
posta en marcha da Estratexia de 
dinamización do lácteo, a recente 
presentación da do viño e o inicio 
da estratexia da carne. Así mesmo, 
cómpre salientar o impulso que 
lle estamos a dar ao sector forestal, 
con iniciativas de calado, como é o 
propio Plan Forestal de Galicia.

“A Lei de Recuperación da Terra vai marcar 
un antes e un despois”

José González
Conselleiro do Medio Rural

“Estaremos moi vixilantes coa nova 
PAC para que se teñan en conta as 
peculiaridades das nosas explotacións”  
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ferramentas” útiles para poñer en 
valor as terras, mediante un enfo-
que dinámico, moderno e axeita-
do á nosa realidade rural.

Os propietarios que non 
traballen as terras poderían 
perdelas?
Non se trata de tocar a propieda-
de, senón de “activar” a terra. Os 
procedementos que contempla 
a lei son totalmente voluntarios 
para os propietarios das terras. 
Ademais, a norma é moi garantis-
ta á hora de preservar os dereitos 
dos donos dos predios. Vaise apor-
tar un benefi-
cio económico 
para o propie-
tario das te-
rras, men-
tres aquelas 
persoas que as 
queiran traba-
llar contarán 
coa superfi-
cie suficien-
te para unha 
actividade económica rendible, 
sempre mantendo a titularidade 
dos predios.

En que consisten os polígo-
nos agroforestais e as al-
deas modelo que prevé esta 
norma?
Coas aldeas modelo procúrase a 
recuperación da actividade eco-
nómica e social deses núcleos, co 
obxectivo de permitir a súa recu-
peración demográfica e a mellora 
da calidade de vida da súa poboa-
ción, ao tempo que se busca unha 
anticipación ao problema dos 
lumes, creando unha devasa na-
tural fronte eles. Estas iniciativas 
realízanse en zonas de abandono 
ou infrautilización, coa finalidade 
de fomentar a volta á produción 
de áreas de terra agroforestal con 
boa capacidade produtiva que aca-
daron co paso do tempo estados de 
abandono ou infrautilización. Os 
terreos recuperados son incorpora-
dos ao Banco de Terras de Galicia, 
de maneira que as persoas titula-
res reciban unha compensación 
económica anual. Isto é, a aldea 
modelo supón a obtención dun 
rendemento económico directo 
ou indirecto tanto para as per-
soas propietarias dos terreos –que 

Que retos debe abordar o 
medio rural galego de aquí 
a 2023?
Boa parte dos retos que se nos pre-
sentan están definidos na “folla de 
ruta” que marca a Lei de Recupe-
ración da Terra. Temos que ser 
quen de poñer en produción a nosa 
terra, que ten unhas caracterís-
ticas agronómicas excepcionais, 
para que a poboación poida vivir 
no e do rural. Polo demais, as metas 
que nos marcamos son comúns 
ao conxunto da Europa agraria e 
teñen que ver con cuestións como 
a mitigación do cambio climático, 
o impulso á innovación, a susten-
tabilidade, a profesionalidade (fun-
damentalmente a través do reforzo 
da formación) e a mellora dos servi-
zos e das infraestruturas no rural.

Cales son as pedras angula-
res sobre as que se asenta a 
recentemente aprobada Lei 
de Recuperación da Terra 
Agraria de Galicia? 
O principal obxectivo desta lei é 
promover a recuperación da terra 
abandonada ou infrautilizada e 
darlle base territorial a quen a dese-
xe traballar. Queremos revitalizar 
o noso rural e traballar así pola re-
cuperación demográfica, pola me-
llora da calidade de vida da poboa-
ción e pola anticipación aos lumes 
forestais. Esta é unha lei ambiciosa, 
que completa e desenvolve o marco 
normativo actual e culmina un ca-
miño iniciado pola Lei de mellora 
da estrutura territorial agraria de 
Galicia, coñecida como Metaga, 
coa que continuaremos decretan-
do novas concentracións parce-
larias. Esta lei vai moito máis alá 
deses procesos de reestruturación 
parcelaria e representa, de feito, 
unha clara aposta pola ordenación 
do territorio rural e pola súa posta 
en valor mediante novos mecanis-
mos, algúns deles xa os estamos 
aplicando de xeito piloto, cun gran 
éxito. Refírome ás aldeas modelo, 
aos polígonos agroforestais ou ás 
agrupacións de xestión conxunta.

É esta unha lei concibida 
para evitar o abandono de 
terras? 
Efectivamente, ese é o seu princi-
pal obxectivo. Pero quere ir máis 
alá, facilitando unha “caixa de 

conservarán sempre a titularidade 
das parcelas ao tempo que reciben 
un pago por arrendamento– como 
para os interesados na súa posta 
en produción. Con respecto aos 
polígonos agroforestais, esta figura 
ten por obxecto poñer a producir 
grandes áreas de terra agroforestal 
abandonadas e con boa capacidade 
produtiva por iniciativa da admi-
nistración -que nesta casuística 
someteríanse sempre a un proceso 
de concorrencia competitiva- ou 
a solicitude de particulares. Nesta 
liña, establécese que cos polígonos 
agroforestais se poderán producir 

cambios de ti-
tularidade por 
compravendas 
ligadas á posta 
en marcha 
do proxecto e 
tamén contra-
tos de arrenda-
mento entre os 
propietarios e 
os interesados 
en poñelas a 

producir. Ademais, cabe explicar 
que, segundo establece a lei, a posta 
en marcha destes polígonos requi-
rirá sempre da existencia de axen-
tes promotores interesados en po-
ñer a producir estas grandes áreas 
de terra. Estes polígonos tamén 
requirirán sempre do acordo de in-
tegración dun número de persoas 
titulares de terras que representen, 
voluntariamente, un mínimo do 
70% da superficie total. 

Que supón para Galicia a 
nova PAC?
As axudas da PAC son claves e 
contribúen de xeito decisivo ao 
mantemento de rendas dignas para 
os agricultores, silvicultores e gan-
deiros. Baste dicir que anualmen-
te uns 26.000 produtores da nosa 
comunidade perciben máis de 200 
millóns de euros por este concepto. 
Ademais, a PAC é o marco no que 
se desenvolve toda a actividade 
agrogandeira e forestal da Unión 
Europea e polo tanto establece as 
condicións básicas de produción 
e comercialización dos produtos 
agroalimentarios. A maiores, con-
templa todo o relativo ás axudas de 
desenvolvemento rural, que con-
forman outro dos piares básicos da 
PAC. A nova PAC representa unha 

“Os polígonos 
agroforestais requirirán 
do acordo dun número de 
persoas titulares de terras 
que representen un mínimo 
do 70% da superficie”
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clara oportunidade para o noso 
rural, pero, por parte da Xunta, 
estaremos moi vixilantes para ase-
gurarnos de que os seus preceptos 
teñan en conta as peculiaridades e 
características das nosas explota-
cións, de carácter profesional, pero 
eminentemente familiares, e que o 
reparto de recursos sexa adecuado 
e acorde co principio de equidade 
entre comunidades autónomas.

Na Conferencia Sectorial 
de Agricultura e Desenvol-
vemento Rural destacou a 
“boa sintonía” co Goberno 
central. A lealdade institu-
cional manterase se Madrid 
non aumenta as superficies 
admisibles, mantén a pro-
posta actual de ecoesque-
mas e non mantén axeita-
damente os importes dos 
pagos os gandeiros de leite? 
Unha cousa é a lealdade institu-
cional, que por suposto Galicia vai 
manter, e outra ben distinta re-
nunciar a defender os intereses dos 
nosos agricultores e gandeiros. Isto 
último é irrenunciable. Polo tanto, 
con todo o respecto institucional, 
seguiremos loitando por defende-
los. Así o fixemos, por exemplo, 
para acadar un compromiso do 
ministerio para regularizar a su-
perficie da nosa comunidade con 
dereitos de axuda da PAC ou sobre 
o incremento das achegas asocia-
das ao vacún de leite. E así seguire-

mos facéndoo para reclamar uns 
ecoesquemas adaptados á realida-
de do noso agro. No primeiro caso, 
trátase dunha reclamación históri-
ca que foi referendada por parte do 
ministerio na última Conferencia 
Sectorial celebrada en xullo pasa-
do. Desta forma, permitirase que 
agricultores e gandeiros galegos 
poidan percibir axudas por terreos 
elixibles (aqueles declarados) que 
ata o de agora non cobraban. Esta 
medida abrangue unha importan-
te superficie agrícola en Galicia, 
dunhas 165.000 
hectáreas (para 
un total, no 
conxunto de 
España, de 
620.000 hectá-
reas), e permi-
tirá que Gali-
cia deixe de ter 
un diferencial 
negativo de ata 
30 puntos por-
centuais respecto da media nacio-
nal canto a superficie con dereitos. 
Así, esta regularización suporá un 
30% adicional á superficie que co-
bra as axudas da PAC. Isto, xunto 
cos instrumentos que define a Lei 
de Recuperación da Terra Agraria 
de Galicia, suporá un importante 
impulso no incremento da superfi-
cie agraria útil.

E en caso de atender aos 
aumentos de superficie re-

clamados historicamente, 
isto significaría máis ou o 
mesmo diñeiro por hectárea 
no conxunto?
En relación coas axudas asociadas, 
Galicia conseguiu un aumento 
considerable nas vinculadas ao 
vacún de leite, que para o conxun-
to do Estado ascenderán a máis de 
28 millóns de euros anuais para o 
novo período. Galicia verase bene-
ficiada, cuns 11,8 millóns de euros 
anuais de incremento. Con res-
pecto aos ecoesquemas, a proposta 

provisional 
que trasladou 
o ministerio é 
insatisfactoria 
e resulta ma-
nifestamente 
mellorable.  En 
liñas xerais, 
o documento 
do Mapa segue 
mantendo a 
orientación 

mediterránea denunciada no seu 
día por Galicia e non garante que 
se manteña o nivel de axudas que 
viñan recibindo con cargo á PAC 
os nosos agricultores e gandeiros. 
De maneira xenérica, Galicia –e o 
resto de comunidades cantábricas– 
piden unha maior adaptación dos 
ecoesquemas á España húmida. O 
deseño a nivel español ten que re-
coller ecoesquemas que se adapten 
aos sistemas produtivos de Galicia 
e a Cornixa Cantábrica.

“Os polígonos 
agroforestais requirirán 
do acordo dun número de 
persoas titulares de terras 
que representen un mínimo 
do 70% da superficie”
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Facilitar o manexo da gandería 
extensiva mediante tecnoloxía 
de xeolocalización aplicada ao 
control do estado dos pastos foi o 
obxectivo da xornada na que par-
ticiparon, o 1 de xullo en Pazos de 
Borbén (Pontevedra), o director 
xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias 
da Consellería de Medio Rural, 
José Balseiros; e o xefe territorial 
de Medio Rural en Pontevedra, 
Antonio Crespo. 

No acto participou tamén o pre-
sidente da Asociación Agraria de 
Galicia (Asaga), Francisco Bello; 
e Daniel Reinoso e Rubén Ramo, 

técnicos de Complutig, a empresa 
encargada do diseño desta nova 
ferramenta informática.

Impulsada pola Xunta ao abeiro 
do Grupo Operativo SIEGA, o 
sistema permitirá aos gandei-
ros vixiar o estado dos pastos e 
recibir alertas de localización 
ou mesmo de ataques ao gando. 
Tamén resultará de grande uti-
lidade para os técnicos e xestores 
das explotacións, que poderán 
facer un seguimento preciso e 
continuado do estado dos pastos, 
da carga gandeira ou da necesida-
de de acometer rozas. 

Facilitar o traballo
O presidente de Asaga foi o en-
cargado de sintetizar a utilidade 
dunha ferramenta especialmente 
pensada para facilitar o traba-
llo do gandeiro extensivo e os 
técnicos de Complutig explica-

A ferramenta informática 
está pensada para mellorar a 
gandería extensiva

ron as utilidades deste sistema, 
as funcións da ferramenta e o 
impacto que pode ter tanto para 
o manexo do gando como para a 
xestión dos pastos, o que redun-
dará na mellora das condicións 
de traballo dos gandeiros.

Pola súa banda, o director xeral 
de Gandaría adiantou que ferra-
mentas deste tipo teranse en con-
ta polas administracións tanto 
para a xestión dos recursos como 
para o control e a inspección das 
actividades que sexan obxecto de 
subvención pública.

GPS ao servizo do gandeiro

O sistema permite 
facer un seguimento 
continuado do estado 
dos pastos
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Tomou posesión 
en plena pande-
mia. Cal é o seu 
balance tras case 
un ano no cargo?
O balance é moi po-
sitivo. Estreámonos 
en setembro do ano 
2020 cunha nova 
normativa estatal 
de Ertes e a segunda 
onda da pandemia, 
que obrigou a sus-
pender moitísimas 
actividades e a tra-
mitar novos expe-
dientes. A pesar diso, 
puidemos aprobalos 
practicamente ao 
100% en prazo, gra-
zas á gran coordina-
ción coas entidades 
implicadas na tra-
mitación (colexios 
profesionais de gra-
duados sociais, xes-
tores…). Recibimos 
apoio dos axentes 
sociais, sindicatos e 
empresarios. Saben 
que nos teñen para o 
que necesiten en aras de manter 
o emprego e axudar ás empresas 
todo o que poidamos. 

O Plan de actividades do 
Issga para 2021 deu priori-
dade ás campañas de pre-
vención de riscos laborais 
no sector agrario. Hai xa 
resultados? 
Considero que aínda existindo 
moita marxe de mellora, hai re-
sultados positivos porque cada 
vez existe máis coñecemento e 
concienciación no sector de que 

se pode traballar con máis segu-
ridade e que é necesario avaliar 
os riscos e adoptar medidas pre-
ventivas para evitar danos para a 
saúde das persoas traballadoras. 
Froito desa concienciación estase 
a notar un descenso da sinistra-
lidade laboral no sector agrario 
e unha mellora na xestión da 
seguridade, e polo tanto, estanse 
a reducir os accidentes laborais. 
Tanto no actual como no vindei-
ro marco estratéxico en segurida-
de e saúde no traballo en Galicia, 
as actividades forestal, agraria 

e gandeira e outras 
complementarias 
que lles prestan ser-
vizos serán destina-
tarias de programas 
específicos sobre 
riscos e deseñadas en 
función da sinistra-
lidade e dos cambios 
nas formas de tra-
ballo. Estas accións 
serán consensuadas e  
concretadas nos plan 
anuais do Issga.

Hai tres anos 
Galicia era unha 
das comunidades 
con maior sinis-
tralidade agra-
ria. Que medidas 
adopta a Xunta 
para reducir os 
accidentes de 
traballo? 
Ademais das liñas de 
axuda de conselle-
rías competentes por 
razón de materia, 
centrándonos  en 
seguridade labo-

ral,  hai un importante marco 
de actuación  para combater a 
sinistralidade laboral e reforzar a 
promoción da prevención de ris-
cos laborais focalizado no sector. 
Somos conscientes das dificul-
tades propias deste sector, onde 
existen actividades atomizadas,  
con moitas tarefas, con multipli-
cidade de riscos, desde o manexo  
de maquinaria, ao uso de fitosa-
nitarios, o manexo de cargas a 
aplicación de forzas etc. Por este 
motivo para o Instituto, o agrario 
é sector prioritario e de actuación 

“Estase a notar un descenso da 
sinistralidade no sector agrario froito da 
concienciación”

Elena Mancha
Directora Xeral de Relacións Laborais da Consellería 
de Emprego e Igualdade



E N T R E V I S T A

15

menta idónea para dar resposta 
a problemática da sinistralidade 
e na mellora da xestión preven-
tiva e para consolidar a cultura 
preventiva en todos los niveis 
das empresas do sector forestal. 
Para ter efectividade e manter 
no tempo as conductas seguras é 
necesario que se  integre no tra-
ballo diario a cultura preventiva, 
é fundamental a información e a 
promoción da prevención. Non 
se pode asumir só unha actuación 
reactiva, unha vez que xa se pro-
duciu o accidente. Débese poñer o 
foco na anticipación para evitar 
ou minimizar os riscos e así redu-
cir de xeito constante e continuo 
o número de accidentes laborais e 
das enfermidades profesionais.

As campañas como “A túa 
vida sen voltas” inciden na 
importancia da prevención 
en maiores de 65 anos. É o co-
lectivo menos concienciado?
É clara a presenza do factor hu-
mano e, en concreto, da elevada 
idade nos accidentes no medio 
rural galego, que teñen o seu 
orixe no manexo do tractor o os 
seus apeiros. Unha alta porcen-
taxe das persoas que os sofren 
son homes xubilados nas súas 
propias fincas ou en despraza-
mento tendo, en moitos casos, 
consecuencias graves ou mortais. 
Evidentemente non estamos ante 
accidentes laborais, e o que se pre-
tende coas campañas da Xunta 
é concienciar á sociedade  rural 
galega destas situacións perigosas 
para os nosos maiores. A cam-
paña vai máis dirixida a persoal 
traballador, poñendo o  acento 
nos principais riscos e as medidas 
preventivas a adoptar para un 
traballo seguro co tractor. Presen-
tamos a campaña ante profesores 
e 80 alumnos dos ciclos medio e 
superior dos centros de FP nos 
que se cursan estudos das ramas 
agraria e industrias alimentarias 
nos que o tractor será unha das 
súas ferramentas de traballo, co 
obxectivo de fomentar o seu uso 
seguro e incrementar a presenza 
de  máquinas con estrutura de 
protección e cinto de seguridade. 
Preténdese acadar a conciencia-
ción do sector primario median-
te a formación e a información 

preferente. Desenvolvemos de 
xeito continuo campañas de sen-
sibilización,  programas formati-
vos,  asesoramento técnico e liñas 
de investigación no eido preven-
tivo e de mellora das condicións 
de seguridade e saúde no agro. 

Contamos con 
programas 
específicos 
nas distintas 
especialida-
des preven-
tivas, pomos 
a dispor das 
persoas intere-
sadas contidos 
formativos 

dirixidos a evitar accidentes re-
correntes e, claramente, traballa-
mos na protección da muller e da 
maternidade entre as traballado-
ras. Desenvolvemos, ademais, ac-
tuacións de control e seguimen-
to nos centros de traballo, sen 
prexuízo da función inspectora e 
da potestade sancionadora.

No eido forestal, os cursos 
e as inspeccións a indus-
trias madeireiras forman 
parte da estratexia para 
atallar os accidentes. Na 
loita contra a sinistralidade 
funciona mellor a informa-
ción ou a sanción? 
A actividade forestal e, en concre-
to, a operación de corte, é unha 
constante preocupación  e ocupa-
ción tanto da autoridade labo-
ral como do Issga. Contamos con 
foros técnicos participados por 
representantes do sector  para a 
análise e estudo onde se formulan 
propostas de actuación, deseña-
mos campañas específicas, ou 
celebramos cursos en concellos 
con maior presenza de persoas 
traballadoras e maior sinistra-
lidade, entre outras actuacións. 
Tratamos de adaptar o contido 
formativo aos problemas con 
máis incidencia e elaboramos do-
cumentación técnica e material 
divulgativo de fácil comprensión 
para dar resposta preventiva aos 
principais riscos laborais aos que 
nos enfrontamos. Asemade, e xa 
como liñas estratéxicas coas aso-
ciacións do sector, estase a impul-
sar a constitución de servizos de 
prevención propios, como ferra-

respecto ao risco de envorco e as 
súas consecuencias. A previsión é 
chegar ao maior número posible 
de agricultores, gandeiros e gan-
deiras, traballadores e traballado-
ras forestais e todos aqueles que 
teñan relación coa utilización do 
tractor no agro galego. Así, para 
o desenvolvemento da campaña 
contouse tamén coa colaboración 
da Axencia da Industria Forestal 
(XERA), dos axentes sociais e das 
principais cooperativas galegas. 
Estamos a distribuír 600 car-
teis e un documento técnico que 
tamén se pode consultar en for-
mato dixital na web do Instituto: 
http://issga.xunta.gal. O Issga ten 
detectado que os accidentes con 
tractor son debidos principal-
mente á ausencia de estrutura de 
protección e de cinto de segurida-
de ou ao non uso deles. A campa-
ña enmárcase no Plan Nacional 
de Sensibilización en Preven-
ción de Riscos Laborais deseñado 
polo grupo de traballo do sector 
agrario da Comisión Nacional de 
Seguridade e Saúde no traballo no 
que o Issga participa activamente.

Gaditana de nacemento e 
galega de corazón, é unha 
firma defensora da conci-
liación. Cal é a situación da 
muller no rural?
A sociedade galega tradicional é 
matriarcal e as mulleres galegas 
sempre tiveron altas cotas de in-
dependencia, se o comparamos 
con outras comunidades autóno-
mas. A efectos de conciliación, é 
fundamental o papel dos homes, 
como pais e fillos, nos traballos de 
coidados e que se involucren cada 
vez máis neles. Isto suporá de ma-
neira clara que a muller dispo-
ñerá de máis tempo para dedicar 
ao seu traballo e a súa formación, 
con acceso a mellores postos de 
traballo e, con iso, terá ademais 
máis posibilidades de promoción 
nas súas empresas. Para chegar a 
este obxectivo é crucial o papel 
das administracións públicas, e 
por suposto da Xunta, para sen-
sibilizar, educar e visibilizar esta 
necesidade, que, por outra banda, 
non só beneficia as mulleres se-
nón tamén á sociedade en xeral e 
que finalmente é unha cuestión 
de pura xustiza social. 

“Para manter no tempo 
as conductas seguras é 
necesario que se integre no 
traballo diario a cultura 
preventiva”
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A Asociación Agraria de Galicia 
(Asaga) defende a permanencia 
da factoría de Ence en Ponteve-
dra porque, para a organización 
agraria, o seu traslado a Portugal 
supoñería a desaparición de 5.100 
empregos para Galicia, entre di-
rectos e indirectos, dos que máis de 
2.000 pertencen ao sector forestal.

Asaga, que apoiou a manifesta-
ción celebrada o pasado mes de 
xullo para reclamar o mante-
mento da prórroga de 60 anos 
concedida polo anterior Goberno 
central á factoría, considera que 
a marcha da fábrica de celulosa 
tería “terribles consecuencias” e 
impediría os investimentos que a 
empresa pretendía facer ata 2023 
se se garantise a súa presenza en 
Pontevedra ata o ano 2073. 

O anterior Goberno central, presi-
dido por Mariano Rajoy, concede-
ra en 2016 a Ence unha prórroga 
ata 2073 para as súas instalacións 
de Pontevedra, pero o actual Go-
berno cambiou de postura sobre as 
prórrogas das concesións en domi-

nio público marítimo-terrestre e 
achandouse coa petición que ante 
a Audiencia Nacional realizaron o 
Concello de Pontevedra e a organi-
zación ecoloxista Greenpeace para 
revogar a concesión. 

Tras a postura do Goberno cen-
tral, a Audiencia Nacional deu a 
razón ao concello pontevedrés e a 
Greenpeace e revogou a conce-
sión, aínda que sen entrar no fon-
do da cuestión, xa que unicamen-
te entendeu que na prórroga non 
se xustificou que a empresa non 
puidese situarse fóra do dominio 
público marítimo-terrestre. 

A Xunta de Galicia tamén se 
pronunciou en contra do peche 
porque supoñería a inmediata 
perda de emprego dos 500 traballa-
dores que dependen directamente 
desta industria.

50 millóns de euros 
A actividade de Ence en Ponte-
vedra reporta cada ano a miles de 
familias do rural galego ao redor 
de 50 millóns de euros pola venda 
de madeira á empresa transfor-
madora de pasta de celulosa, polo 
que a Asociación Agraria de Ga-
licia considera que o hipotético 
peche destas instalacións privaría 
ao sector primario galego dun 
importante activo. 

A empresa anunciou xa a súa 
intención de trasladar as súas ins-
talacións a Portugal se finalmente 
non se respecta a prórroga que Go-
berno central do PP lle concedera 
en 2016. Pola contra, se se man-
tivese a prórroga agora revogada 
pola Audiencia Nacional tras o 
cambio de postura do Goberno 
central, Ence no seu día mostrou a 
súa disposición a acometer inves-
timentos na súa planta de Ponte-
vedra para desenvolver proxectos 
que contribuirían a mellorar as 
condicións de traballo dos seus 
empregados e obras fundamentais 
para o coidado do medio ambien-
te, indicaron na factoría.

Co seu respaldo á manifestación, 
Asaga lanzou un chamamento a 
todos os responsables políticos e 
institucionais de Galicia para que 
aúnen as súas forzas en defensa dos 
intereses da comunidade autóno-
ma “porque non se pode permitir 
–sinalou a organización mediante 
un comunicado– que desapareza 
unha das principais fontes de 
emprego e que é, ademais, unha 
parte fundamental da estrutura do 
sector forestal galego”. 

Asaga defende a 
prórroga a Ence

A fábrica de 
celulosa xera 5.100 
empregos directos e 
indirectos

Ence trasladarase a Portugal se 
ten que pechar en Pontevedra
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Os labores de desbroce e lim-
peza de predios e leiras son un 
dos asuntos nos que o Goberno 
galego, a través da Consellería 
do Medio Rural, ten posto o seu 
punto de mira para axudar a pre-
vir lumes forestais. A obriga de 
limpar a maleza, establecida pola 
Xunta, poñía como data límite 
para estas tarefas o 31 de maio.

Agora, catro meses despois de 
finalizar o prazo e cun récord 
no número de avisos a propieta-
rios por parte da Consellería do 
Medio Rural, quedan arredor de 
30.000 parcelas por desbrozar. 
Trátase das pertencentes a pro-
pietarios que a Xunta de Galicia 
non puido localizar e será a 
propia administración autonó-
mica a que sufrague os gastos de 
limpeza nestes casos.

Pladiga 2021
Precisamente, os labores de 
desbroce e limpeza no eido rural 
centran o desenvolvemento do 
Pladiga 2021, que o propio presi-
dente da Xunta presentou ante 
os medios de comunicación.

Así, o titular do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, desta-
cou que este Plan inclúe unha 
parte relevante de prevención 
e formación; Feijóo lembrou 
que a Xunta conta cun plan de 
prevención dotado con preto de 
30 millóns de euros que inclúe 
actuacións sobre máis de 58.000 
hectáreas de superficie, 5.000 
quilómetros de pistas forestais 
e outras vías de comunicación 
e en 4.000 puntos de auga (con 
labores de mantemento e 222 
puntos novos).

“En materia de formación, im-
partiremos 230.000 horas lectivas 
a 3.000 traballadores do servizo 
e comezaremos a dar formación 
a concellos e cidadáns que viven 
en Parroquias de Alta Actividade 
Incendiaria”, avanzou.

Brigadas helitransportadas
O Pladiga conta con catro novas 
brigadas helitransportadas, 
cunha unidade de investigación 
de incendios e coa ampliación da 
rede de vixilancia de cámaras, 
que permite cubrir ao redor do 
70% do territorio.

No tocante á creación dunha 
Unidade de Investigación de In-
cendios Forestais (UIFO), Feijóo 
informou de que está formada 
por 15 membros da Escala de 
Axentes Ambientais a tempo 
completo, con capacidade para 
investigar “un maior número de 
lumes; unha maior focalización 
nas zonas de alto risco; e cunha 
especialización para a tramita-
ción administrativa e xudicial 
das denuncias”, aseverou.

Ampliación da rede 
de vixilancia
Así mesmo, ampliouse a rede 
de vixilancia de cámaras con 22 
dispositivos máis, o que permi-
tirá cubrir ao redor do 70% do 
territorio, 10 puntos máis que ata 
agora. “Son 142 cámaras localiza-
das en 71 puntos estratéxicos nas 
Parroquias de Alta Actividade 
Incendiaria e zonas de alto risco”, 
engadiu o titular do Goberno 
galego.

Ademais, o documento recolle 
tamén novas funcionalidades 
para o cálculo de custos de extin-
ción. Así, o persoal que intervén 
nun incendio dispón de informa-
ción en tempo real para facilitar o 
seu traballo.

Os labores de desbroce nos 
montes e nas leiras

Os propietarios que non 
cumpran con esta obriga 
poden ser multados con ata 
10.000 euros

A limpeza dos 
montes é un dos 
eixes principais que 
sustentan o Pladiga 
2021
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Máis frondosas e máis coníferas 
resume á perfección a estra-
texia do Goberno galego para os 
nosos montes: o Plan Forestal de 
Galicia quere lograr un medio 
rural máis sostible e diverso e 
para conseguilo, a superficie 
forestal galega contará o vindei-
ro ano con máis de 2.500 novas 
hectáreas de especies frondosas e 
coníferas grazas ás subvencións 
que, por un importe próximo aos 
cinco millóns de euros, concedeu 
a Consellería do Medio Rural.

En total, serán 173 as supeficies 
forestais que se crearán ata finais 
de 2022, das que 53 corresponden 
á provincia de Lugo, onde se pre-
vé a plantación de 523 hectáreas 
de novas plantacións de piñeiros, 
carballos, castiñeiros ou noguei-
ras subvencionadas con preto de 
935.000 euros.

A provincia de Ourense aumen-
tará a súa superficie forestal con 
1.311 novas hectáreas de conífe-
ras e frondosas grazas a máis de 

2,4 millóns de euros, mentres 
que a de Pontevedra recibirá 
achegas por un valor superior 
aos 1,1 millóns de euros para a 
creación de 547 novas hectáreas 
de frondosas e coníferas. A Coru-
ña incrementará a masa forestal 
destas especies con 147 novas 
hectáreas.  A subvención ascende 
a case 294.000 euros.

Axudas concedidas
Así, con cargo a este programa 
foron aprobadas 173 solicitudes 
(todas as que cumprían cos re-
quisitos establecidos na convo-
catoria), das que 149 correspon-
deron a comunidades de montes 
veciñais en man común, 14 a 
particulares e dez a agrupacións.

Entre os gastos subvencionables 
figuran, ademais da plantación, 
o tratamento da vexetación 
existente para previr incen-
dios forestais, a preparación do 
terreo, a adquisición das plantas 
e as obras complementarias.

Con isto apóstase pola diversi-
ficación da superficie forestal 
da comunidade autónoma, que 
contempla o Plan Forestal de 
Galicia 2021-2040 “cara á neu-
tralidade carbónica”.

Ademais, a Xunta aprobou este 
ano axudas para plantar espe-
cies frondosas ou coníferas en 
128,11 hectáreas ocupadas por 
eucalipto, acacia negra, mimosa 

ou falsa acacia. Esta actuación 
supuxo multiplicar por catro a 
superficie sobre a que se actuara 
o ano anterior.

O Goberno galego tramita tamén 
as solicitudes correspondentes a 
outras dúas ordes de axudas que 
contan cun orzamento de algo 
máis de 19,7 millóns de euros e 
cuxa aprobación se producirá 
este ano. Trátase, en primeiro 
lugar, das axudas para fomentar 
a boa gobernanza nas comu-
nidades de montes veciñais en 
man común, que contan cun 
orzamento de algo máis de 6,7 
millóns de euros. 

Esta é a primeira ocasión na 
que se convoca esta liña de axu-
das, para a que se presentaron 
2.080 solicitudes de 1.145 comu-
nidades de montes veciñais de 
toda Galicia.

A Xunta tramita tamén axudas 
para accións silvícolas que me-
lloren a superficie forestal. Esta 
segunda liña de actuación conta 
cun orzamento de máis de 13 mi-
llóns e a Administración galega 
recibiu máis de 640 solicitudes 
en toda a nosa xeografía.

Galicia será máis frondosa

Os montes galegos 
incrementarán en 
2.500 hectáreas a súa 
superficie de piñeiros, 
carballos, castiñeiros 
ou nogueiras

O Plan Forestal de 
Galicia aposta pola 
neutralidade carbónica
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Co prezo do leite e doutros 
produtos agrarios practicamente 
conxelados en orixe, a escalada 
que desde hai meses se vén pro-
ducindo no prezo da electricidade 
recorta as marxes dos gandeiros 
ata o punto de poñer as súas explo-
tacións ao límite da viabilidade. 

Un claro exemplo é a explota-
ción Prado Picado, que xestiona 
no municipio de Teixeiro (Lugo) 
unha explotación con 200 vacas 
en muxido e dúas granxas de 
galiñas, unha cunha produción 
de 35.000 ovos campeiros e outra 
de 18.000 ecolóxicos. “O prezo 
da luz sobe como a escuma e nós 
pasamos de pagar uns 700 euros 
de electricidade o ano pasado 
a 1.300 euros agora”, explica 
o responsable desta empresa, 
Alfonso Galipardo. 

O gasto de Prado Picado aínda 
sería maior se os responsables 
desta explotación non botasen 
man das enerxías renovables 

que instalaron na súa granxa de 
produción de ovos ecolóxicos, 
que se atopa totalmente des-
conectada da subministración 
comercial tras a instalación de 
placas fotovoltaicas e un xerador 
de emerxencia. “Aí o aforro é 
total”, asegura Alfonso Gali-
pardo, que con todo cre que esta 
solución é máis fácil de implan-
tar nunha explotación na que o 
consumo é regular, como é o caso 
da granxa de aves, que noutras 
nas que as necesidades de muxi-
do esixen consumos moi altos en 
determinados momentos. 

Adaptarse ás franxas horarias 
nas que a enerxía é máis barata 
é inviable nunha explotación 
gandeira porque “non se poden 
elixir os horarios de muxido nin 
de funcionamento do tanque de 
frío”, explica Galipardo.

Prado Picado tamén instalou 
placas fotovoltaicas en parte da 
súa explotación de vacún e iso 
palía, aínda que só en parte, o 
impacto do incremento do prezo 
da enerxía eléctrica. O respon-
sable da explotación considera 
necesario que a Administración 
facilite máis subvencións a 
aqueles produtores que desexen 
substituír a súa subministración 
eléctrica comercial por fontes de 
enerxías renovables. 

Axudas 
E é precisamente nesa liña na 
que se pretende actuar desde a 
Asociación Agraria de Galicia 
(Asaga), que chegou a un acordo 
de colaboración coa empresa 
Todo Xestión Enerxía Lugo para 
facilitar o acceso dos produtores 
a esas axudas e subvencións. “O 
prezo actual da luz limita a marxe 
de beneficio ata facer imposible 
unha explotación”, asegura Jorge 
Vázquez, de Asaga-Lugo, que 
lembra que o Inega tramita agora 
subvencións do Ministerio para 
a Transición Ecolóxica “para ins-
talar fontes de enerxía renovable 
que permitan ter menos depen-
dencia dos insumos externos”. 

Produtores agrarios de toda 
Galicia poderán beneficiarse 
desta liña de colaboración entre 
ASAGA e Todo Xestión Enerxía 
Lugo, cuxo responsable, Antonio 
Gómez, asegura que o investi-
mento necesario para instalar 
estes equipos amortízase en dous 
ou tres anos, “ou mesmo nun 
ano se se acollen ás subvencións 
oficiais”, explica. 

Antonio Gómez, que sostén que 
os actuais prezos da luz son “abu-
sivos”, explica que a instalación 
dos equipos de renovables que se 
ofrecen grazas ao seu convenio 
con Asaga “están completa-
mente monitorados”, polo que 
permiten aos clientes “ver desde 
o seu propio móbil a produción e 
o consumo”. 

O pesadelo da 
factura da luz

Os gandeiros lembran 
que non poden 
modificar horarios 
para muxir en horas 
máis baratas

As renovables perfílanse como 
alternativa para rebaixar custos
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Que supón para Vegalsa- 
Eroski apoiar á produción 
local? 
Supón apoiar o desenvolvemento 
local, ao provedor de proximidade, 
pondo en valor o esforzo e a calida-
de que hai detrás dos seus produ-
tos; a economía local, o emprego 
na nosa Comunidade e, o máis im-
portante, o futuro. Por todo iso, é 
bo que sexa de aquí e así o reflicten 
as nosas tendas nas que o 40% dos 
artigos dos seus lineais son locais, 
froito da relación de confianza sos-
tida no tempo que mantemos cos 
nosos máis de 900 provedores, dos 
cales 742 son galegos, destinando 
no último ano cerca de 400 millóns 
de euros de inversión en compras 
dos seus produtos de proximidade.  

Ano tras ano, este compro-
miso foi en aumento, ¿en 
que se traduce para os pro-
dutores? 
O feito de que prioricemos o com-
promiso cos produtos galegos su-
pón para os produtores achegar os 
seus produtos aos nosos consumi-
dores; desenvolver unha xestión 
comercial que se adapta a eles, 
en moitos casos microempresas, 
pemes e cooperativas, así como co-
laborar en plans para a súa profe-
sionalización e crecemento empre-
sarial. O produto local gañou un 

lugar destacado nas nosas tendas e 
tamén na cesta dos nosos clientes 
que cada vez optan máis por estes 
produtos máis sostibles, frescos, 
sans e de calidade, que están á súa 
disposición nos nosos establece-
mentos grazas por tanto ao com-
promiso que desde Vegalsa-Eroski 
mantemos coa produción local.  

Pódese constatar unha 
maior profesionalización dos 
produtores, ¿que mensaxe 
daría ás persoas que apos-
tan polo local? 
Que na produción local hai fu-
turo e que sumarse a ela permite 
potenciar ao máximo este mode-
lo de economía, creando riqueza e 
contribuíndo 
ao desenvolve-
mento agroali-
mentario, eco-
nómico e social 
da contorna 
máis próxima. Ademais, contar 
cun tecido produtivo agroalimen-
tario local altamente diversificado 
é clave para a sostibilidade do sec-
tor. A importancia do ‘local’ que-
dou patente na actual crise sanita-
ria; sendo xusto os proxectos locais 
os que máis se poñen en valor nos 
fondos europeos para a recupera-
ción Next Generation UE. Emer-
xer no rural supón traballar en 

favor desa economía de quilómetro 
cero que aposta polo territorio. 

Con que entidades teñen 
convenios para comerciali-
zar produto local?
Mantemos convenios con DO e 
IXPs como a IXP Pataca de Galicia, 
a IXP Ternera Gallega ou AGACA, 
que foron pioneiros na distribución 
e imprescindibles para o desenvol-
vemento dun sector produtor de 
calidade. Tamén mantemos unha 
estreita colaboración coas IXP 
Lacón Gallego, Mel de Galicia ou 
Pan de Cea e as DOP Mexillón de 
Galicia, queixos Tetilla, San Simón, 
Arzúa-Ulloa e Cebreiro, así como 
coas dos viños Rías Baixas, Ribeiro, 
Ribeira Sacra, Valdeorras e Mon-
terrei.  Sen esquecernos das marcas 
de garantía e calidade coma Galicia 
Calidade ou Galega 100%, coas que 
tamén traballamos con campañas 
comerciais ao longo do ano. 

Cales son os grandes retos 
do sector? 
Neste novo eido creado pola crise 
sanitaria, a canle, a variedade, o 
prezo, os pratos preparados, as 
promocións e a innovación son os 
principais retos aos que se enfron-

ta o sector do 
Gran Consu-
mo en España. 
De aí que a 
aposta pola 
produción 

local e os produtos de proximida-
de, o eixe saúde-medio ambiente 
de man dun comercio sostible e 
responsable, a omnicanalidade, 
a dixitalización e a innovación 
serán esenciais a partir de agora 
nun escenario no que a dixitali-
zación é imparable, resultando 
imprescindible para minimizar o 
seu impacto políticas de desen-
volvemento sostible.  

“En Vegalsa-Eroski estamos 
comprometidos coa produción local”

Jorge Eiroa
Director de Compras de Vegalsa-Eroski

“Na produción local 
hai futuro” 
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Sinxela, intuitiva, útil e moi efec-
tiva.  Así é Conta Láctea, a nova 
aplicación informática concibida 
pola Xunta para que os gandeiros 
galegos dispoñan dunha moder-
na ferramenta que lles axude a 
aumentar o seu poder negociador 
do prezo do leite e, por tanto, a ser 
máis competitivos no mercado.

Creada pola Consellería do Medio 
Rural en colaboración coa Funda-
ción Juana de Vega, a iniciativa 
–concibida tamén para facilitar a 
xestión empresarial das explota-
ción leiteiras– quere converterse 
moi pronto nun instrumento 
definitivo para que os gandeiros 
poidan defender os seus intere-
ses mellorando a súa posición 
dentro da cadea de valor, xa que a 
determinación dos custos de pro-
dución que fixe dita aplicación 
debería servir como ferramenta 
para negociar coa industria os 
prezos do leite en orixe.

O principal fin para o que foi 
deseñada Conta Láctea é moi 

en marcha non só para favorecer 
os intereses dos gandeiros á hora 
de negociar os prezos aos que 
venden o seu produto,  senón 
tamén para cubrir as necesidades 
detectadas a través da Estratexia 
de dinamización do sector lác-
teo, nomeadamente a mellora da 
xestión económica das explota-
cións leiteiras.

Potencia láctea
Nesa liña, o Goberno galego pro-
moverá incluir na Lei da cadea 
alimentaria que está a tramitar 
o Goberno central unha dispo-
sición específica que contemple 
que se hai unha aplicación infor-
mática que contabilice os custos 
de produción avalada por unha 
consellería como a do Medio 
Rural esta debe servir como ferra-
menta mínima para negociar coa 
industria os prezos do leite.

A nova iniciativa da Xunta 
enmárcase na forte aposta que 
realiza a Estratexia do lácteo pola 
innovación e pola aplicación ao 
sector gandeiro das novas tecno-
loxías, sempre co obxectivo prio-
ritario que ten este documento 
de consensuar e asentar as bases 
para consolidar a Galicia como 
principal rexión láctea dentro 
de España –a nosa comunidade 
autónoma produce case o 40% do 
leite do Estado e está dentro das 
dez primeiras rexións produtoras 
de leite de Europa– con carácter 
competitivo, perspectiva susten-
table e capacidade de resiliencia.

sinxelo: axudar aos gandeiros a 
coñecer os custos da súa explo-
tación e a determinar o prezo ao 
que deben vender o seu leite para 
acadar a rendibilidade minima-
mente esixida tendo en conta 
un soldo de 1,5 veces o salario 
mínimo interprofesional para o 
titular da explotación.

Pero a nova ferramenta nace para 
contribuír ademais a unha maior 
profesionalización do sector cun 
obxectivo prioritario: aumentar a 
industrialización do produto e o 
seu valor engadido en Galicia.

Incrementar a súa 
rendibillidade
Desta maneira, os produtores 
de leite de toda Galicia poderán 
calcular os seus custos de produc-
ción –e así incrementar tamén 
a súa rendibilidade– e, como 
empresarios, tamén poderán 
mellorar esa posición na negocia-
ción dos prezos.

Neste sentido, a iniciativa ponse 

A Xunta lanza Conta Láctea, 
unha aplicación deseñada 
para calcular os custos das 
explotacións

Unha app gandeira 
permitirá negociar mellor 
o prezo do leite
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A 43ª Feira Internacional Abanca 
Semana Verde de Galicia pechou 
as súas portas o 5 de setembro no 
recinto Feira Internacional de 
Galicia ABANCA. A esta edición 
especial, que tiña como obxectivo 
contribuír á reactivación econó-
mica e ofrecer un espazo seguro de 
negocio e entretemento, acudiron 
preto de 57.000 persoas durante os 
seus tres días de celebración.

Esta cifra de asistentes, calculada 
en base aos controis de aforo dos 
pavillóns principais, foi compa-
tible con que o público desfrutase 
da feira con seguridade, debi-
do ás grandes dimensións do 
recinto, os seus amplos espazos 
exteriores e os controis de aforo 
en interiores, ademais doutras 
medidas, como a redución da área 
de exposición con ampliación 
de corredores, medición de CO2 
en interiores, entrada e saída aos 
pavillóns por accesos diferentes, 
uso obrigatorio de máscara para 
adultos e nenos maiores de seis 
anos, habilitación de numerosos 
puntos de desinfección ou o refor-
zo da vixilancia e a limpeza.
O certame superou as expectativas 
tanto da organización como da 

sectores, dende gandería, biomasa, 
enerxías renovables ou maquinaria 
ata mobiliario e artesanía, ade-
mais de moitos outros produtos e 
servizos. A esta exposición uniuse 
un completo programa con 130 ac-
tividades distintas, moitas das cales 
se repetiron ao longo de varios días.

Certames paralelos e un 
atractivo programa
O salón de alimentación Sali-
mat Abanca foi un ano máis un 
importante espazo de negocio. Os 
seus Encontros Internacionais de 
Compradores, organizados co apoio 
do Instituto  Galego de Promoción 
Económica (Igape), acolleron 600 
reunións entre 70 expositores e 18 
compradores de oito países.

Turexpo Galicia e  Festur, as 
cales se celebraron co respaldo 
da  Axencia Turismo de Galicia, 
contaron coa presenza de empre-
sas do sector e 32  concellos que 
promocionaron 41 festas galegas 
de interese turístico. Na súa ver-
tente profesional incluíuse o IV 
Encontro de  Bloggers e destacou a 
Bolsa de Contratación Turística.

En canto a  Fecap Abanca, que 
conta co apoio da Dirección  
Xeral de Patrimonio Natural, 
apostou nesta edición por un 
completo programa, con novida-
des como a Presentación de Cans 
de Caza de Galicia. 

inmensa maioría de expositores, 
considerando que a resposta do 
público foi moi positiva.

Certame multisectorial
Esta cita mantivo a esencia 
deste certame multisectorial, coa 
diversidade e o atractivo das súas 
propostas tanto na súa exposición 
como no seu programa. Foron 389 
expositores directos de seis países 
os que estiveron presentes no 
certame, sumándose 212 firmas 
representadas, as cales xunto ás 
empresas presentes directamente 
procedían de 17 países. En canto á 
superficie neta foi de 8.595 metros 
cadrados, mentres que a ocupada 
por expositores e actividades ascen-
deu a 70.000 metros cadrados.

Unha participación expositiva 
que respondeu á actual situación 
derivada da Covid-19 e á celebra-
ción do certame nun mes que non 
é o propio, pero que conformou 
unha edición con interese e que 
pretendía dar un paso adiante para 
recuperar en 2022 as condicións 
que levaron á feira Abanca Semana 
Verde a convertese nunha cita de 
referencia. Un obxectivo que, ten-
do en conta os resultados da feira, 
conseguiu amplamente.

Ademais dos certames parale-
los, centrados en alimentación, 
turismo, caza, pesca e natureza, 
contou novamente con numerosos 

Implementouse un protocolo 
anti-Covid para facer unha 
edición segura

A feira Abanca Semana 
Verde supera as expectativas 
ao recibir 57.000 persoas
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BKT lanza a gama Flotation, 
unha liña de pneumáticos con 
propiedades de flotación que 
minimiza o impacto da maquina-
ria no chan, o que evita danos nos 
cultivos e procura obxectivos de 
sustentabilidade e eficiencia.

Esta liña permite afondar na 
dixitalización, na tecnoloxía e 
na sustentabilidade ou, noutras 
palabras, na agricultura 4.0. 
Falamos da tendencia que máis 
repercute no sector agrícola. Non 
só é unha tendencia, senón tamén 
o único camiño a seguir. O obxec-
tivo de BKT? Revolucionar as 
operacións realizadas no campo 
co uso de tecnoloxías avanzadas 
para aumentar a eficiencia, a 
sustentabilidade das actividades 
e a calidade da produción.

Un dos piares desta nova era da 
agricultura é a recollida automá-
tica, a integración e a análise de 
datos directamente desde o cam-
po. Isto ocorre grazas a certas tec-
noloxías que poñen a disposición 
dos agricultores información 
valiosa que lles axudan a tomar 
decisións sobre o seu traballo e a 
súa relación con outros membros 
da cadea de subministración.

aforro de combustible e unha 
maior eficiencia de custos.

Produtos
En concreto, dentro desta gama 
destacan os seguintes produtos: 
V-FLEXA e FL 633 PERFORMA. 
Dunha banda, V-FLEXA, coma 
un pneumático radial deseñado 
para remolques agrícolas que 
incorpora tecnoloxía VF (acró-
nimo en inglés de “Very High 
Flexion”), grazas ao cal é posible 
transportar cargas pesadas cunha 
presión dos pneumáticos un 30% 
inferior á dun estándar pneumá-
tico do mesmo tamaño.

Pola outra banda, FL 633 PER-
FORMA é a solución dedicada 
aos camións agrícolas e deseñada 
para mellorar o rendemento. A 
súa extrema resistencia, dura-
bilidade e capacidade de carga 
fan deste pneumático un dos 
produtos estrela da gama Flo-
tation, perfecto para múltiples 
actividades no campo e incluso 
para conducir na estrada ata 100 
km/h. Está dispoñible no tamaño 
600/50 R 22.5.

Recompilar datos
Hoxe en día, grazas ao desenvol-
vemento de tecnoloxías dixitais, 
tamén é posible recompilar 
datos que inclúan factores am-
bientais, climáticos e relaciona-
dos co solo. Todo isto permite 
aos agricultores tomar medidas 
específicas, promovendo a efica-
cia dos procesos e respectando os 
prazos establecidos.

A agricultura de precisión dos 
últimos anos, combinada co po-
tencial do dixital, móstranos un 
novo enfoque para traballar no 
campo, onde a sustentabilidade se 
converte nun elemento central de 
todas as operacións.

“É unha serie de pneumáticos 
cun alto contido tecnolóxico, 
deseñada para reducir a compac-
tación do chan, un fenómeno 
que se debe á carga do peso dos 
pneumáticos. Grazas ás propieda-
des de flotación destes produtos, 
a compactación do solo –explica 
Denis Piccolo, director de produ-
to de BKT–, implica unha menor 
alteración da súa estrutura”. 
Grazas á súa pegada e excelente 
tracción, os pneumáticos BKT 
Flotation ofrecen un importante 

Os pneumáticos desta 
liña minimizan o 
impacto da maquinaria 
agrícola no chan

Agricultura 4.0: BKT 
responde coa gama Flotation
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60 aniversario da picadora 
de forraxe autopropulsada 
de New Holland

New Holland lanza unha 
nova rotoempacadora de 
cámara fixa

New Holland Agriculture celebra o 
60 aniversario dende a fabricación 

New Holland incorporou a nova 
empacadora Roll-Bar 125, que 
conserva o perfecto equilibrio de 
prezo-rendemento que caracteriza 
á BR6090 e combínao cunha serie 
de novas prestacións. Dispoñible en 
dúas versións, Rotor Feeder e Rotor 
Cutter, esta empacadora introduce 
un novo e moderno estilo cunha 
protección lateral de gran tamaño 
que facilita o acceso para operacións 
de mantemento.

A Roll-Bar 125 destaca pola súa exce-
lente flexibilidade: a combinación do 
gran rodillo no chan, o rodillo inicial 
e as resistentes barras de aceiro de 
rotación de pacas do acreditado siste-
ma da cámara de empacado Roll-Bar 
garanten unha rápida formación 

da súa primeira picadora de forraxe 
autopropulsada, transformando a 
súa lexendaria picadora de forraxe 
arrastrada SP818 nunha máquina 
autopropulsada. Dende entón, 
New Holland estivo á vangarda da 
recolección de forraxe cunha serie 
de fitos pioneiros que revoluciona-
ron o sector.

New Holland marca este importan-
te fito cunha edición especial do 60 
aniversario da súa FR Forage Crui-
ser para todas as unidades fabricadas 
para a vindeira campaña. As máqui-
nas levarán un deseño distintivo 
cun adhesivo do 60 aniversario, un 
carácter decorativo de prata e unha 
folla de prata para simbolizar as 
avanzadas tecnoloxías e o excepcio-
nal rendemento da máquina.

do núcleo e unha acción de rotación 
fiable nunha gran variedade de 
condicións e cultivos, dende palla ata 
ensilado húmido.

A máis vendida do mercado
Felix Ramuenke, responsable de 
Produto Global para Empacadoras 
Xigantes e Roto-
empacadoras de 
Cámara Fixa de 
New Holland, 
afirma que “a 
empacadora 
de cámara fixa 
máis vendida 
no mercado 
ten unha digna 
sucesora na Ro-
ll-Bar 125, que se 

As picadoras de forraxe de edición 
especial tamén ofrecerán exclusivas 
vantaxes. A empresa tamén celebra 
este aniversario cunha xira de 
demostración europea que cubrirá 
os principais mercados continentais 
das picadoras de forraxe, incluindo 
Bélxica, República Checa, Francia, 
Alemaña, Luxemburgo, Holanda e 
Reino Unido.

Deseño distintivo
As FR Forage Cruiser, que levarán 
un deseño distintivo da xira de 
demostración polo 60 aniversario 
específico para a ocasión, brinda-
rán aos agricultores destes países a 
oportunidade de coñecer de primei-
ra man a súa excepcional produti-
vidade e produción de calidade en 
millo e herba.

mantén fiel ao ADN do seu impor-
tante legado. Coas novas prestacións 
e opcións adicionais é a elección 
axeitada para agricultores que pro-
curan unha empacadora robusta, 
sinxela e versátil para os principais 
cultivos e condicións, dende palla 
seca ata ensilado húmido”.

Unha xira de demostración 
europea amosa como opera 
esta picadora
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Case IH volve ás feiras de 
agricultura europeas

O fabricante de maquinaria e 
tecnoloxía agrícola Case IH acaba 
de anunciar a súa intención 
de asistir ás principais feiras 
agrícolas europeas celebradas no 
que queda de 2021 e 2022 para re-
forzar os plans 
da compañía 
de recuperar 
o contacto di-
recto cos seus 
clientes.

Nestes 
eventos, Case 
IH amosará algunhas das súas 
novidades máis emocionantes, 
como as versións AFS Connect™ 
dos tractores Quadtrac e Optum, 
que se presentarán ao público 
por primeira vez. O calendario de 
demostracións da compañía, que 
pode estar suxeito a cambios en 
función da normativa Covid-19, 
comeza con Innov-Agri, en Fran-
cia, do 7 ao 9 de setembro de 2021.

Outras feiras
Agribex é o outro gran evento 
ao que Case IH asistirá este ano. 
É a maior feira internacional 
cuberta dedicada á agricultura e 
horticultura en Bélxica. De cara 
a 2022, Case IH confirmou a súa 
participación en cinco grandes 
exposicións, aínda que existe a 
posibilidade de engadir algunhas 
máis ao calendario.

Comezará coa 42ª edición da 
Feira Internacional de Maquina-
ria Agrícola, FIMA 2022, do 8 ao 
12 de febreiro. A continuación, 
o equipo de Case IH dirixirase a 
Hannover, Alemaña, para asistir 

a Agritechni-
ca, a maior fei-
ra de maqui-
naria agrícola 
do mundo.

Máis tarde, 
Case IH estará 
presente en 

SIMA 2022. Esta edición, que 
conmemora o 100 aniversario 
da feira, celebrarase no Parc 
des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte, París, do 6 ao 10 de 
novembro. Durante novembro, a 
compañía tamén asistirá a EIMA 
International 2022, a 45ª edición 
da Exposición Internacional de 
Maquinaria para Agricultura e 
Xardinería, en Boloña, Italia.

A última cita no calendario de 
eventos Case IH para o próxi-
mo ano será Agraria 2022 en 
Wels, Austria central, do 23 ao 
26 de novembro.

Optum CVXDrive
Entre outras novidades, a com-
pañía presentará nestas feiras o 
Optum CVXDrive de Case IH, 
un auténtico éxito de vendas da 

marca desde o seu lanzamento 
en 2015, grazas á súa excelente 
relación potencia/peso, foi re-
deseñado para crear a nova gama 
Optum AFS Connect, que incor-
pora unha nova cabina, un novo 
deseño do interior e conectivida-
de avanzada, todo pensado para 
facilitar o traballo do operador e 
do propietario da granxa.

Un dos cambios máis 
importantes é a 
nova cabina, 
que ofrece máis 
espazo, niveis 
de ruído máis 
baixos e maior 
visibilidade. 
Tamén destaca 
a incorporación 
dun novo reposabra-
zos multicontrolador, 
controis configurables para 
adaptar o funcionamento do 
tractor e do apeiro ás necesidades 
do operador e á tarefa que realiza 
e un acabado máis luxoso no 
interior. Todos os cambios están 
deseñados para facilitar a carga 
de traballo do operador, mellorar 
a eficiencia e a produtividade e, 
finalmente, a liña de fondo.

Nos eventos, a 
empresa exhibirá 
as súas novidades 
máis interesantes
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John Deere adquire Bear 
Flag Robotics 
Deere & Company asinou recen-
temente un acordo para adqui-
rir Bear Flag Robotics por 250 
millóns de dólares. Fundada en 
2017, a startup con sede en Silicon 
Valley desenvolve tecnoloxía de 

condución 
autónoma 
compatible 
con máquinas 
existentes. O 
acordo acelera 
o desenvol-
vemento e 
entrega de au-
tomatización 

e autonomía na granxa e apoia a 
estratexia a longo prazo de John 
Deere para crear máquinas máis 
intelixentes con tecnoloxía avan-
zada para satisfacer as necesida-
des dos clientes individuais.

“Deere ve a autonomía como 
un paso adiante importante 
para permitir aos agricultores 
aproveitar os seus recursos de 
forma estratéxica para alimentar 
o mundo e crear operacións máis 
sostibles e rendibles”, dixo Jahmy 
Hindman, o xefe de tecnoloxía de 
John Deere. 

“O equipo de profesionais da 
industria agrícola, enxeñeiros e 
tecnólogos de Bear Flag ten unha 
capacidade comprobada para 
levar ao mercado solucións de 
tecnoloxía avanzada. Unir esa 
experiencia coa experiencia en 
Deere en autonomía, xunto coa 

nosa canle de concesionarios de 
clase mundial, acelerará a entrega 
de solucións aos agricultores que 
se enfrontan ao inmenso reto de 
alimentar un mundo en crece-
mento “, engadiu.

Solución autónoma
John Deere comezou a traballar 
con Bear Flag en 2019 como 
parte do programa Startup 
Collaborator da compañía, unha 
iniciativa enfocada a mellorar o 
traballo con startups cuxa tecno-
loxía podería engadir valor aos 
clientes de Deere. Desde entón, 
Bear Flag despregou con éxito 
a súa solución autónoma nun 
número limitado de granxas nos 
Estados Unidos.

“Un dos maiores retos aos que se 
enfrontan hoxe os agricultores 
é a dispoñibilidade de man de 
obra cualificada para executar 
operacións urxentes que reper-
cutan nos resultados agrícolas. A 
autonomía ofrece unha alter-
nativa segura e produtiva para 
afrontar ese desafío frontalmen-
te “, dixo Igino Cafiero, cofunda-
dor e CEO de Bear Flag Robotics. 
“A misión de Bear Flag de 
aumentar a produción mundial 
de alimentos e reducir o custo do 
cultivo de alimentos mediante 
a automatización de máquinas 
está aliñada coa de Deere e esta-
mos encantados de unirnos ao 
equipo Deere para empoderar a 
máis granxas”.

A estratexia de John 
Deere a longo prazo 
é crear máquinas 
máis intelixentes

Doutra banda, John Deere 
ten no mercado a excelente 
maquinaria da gama Gator 
XUV, tractores moi doados 
de manexar tanto na estrada 
coma no campo. A suspen-
sión é axustable á carga e o 
percorrido das suspensións 
dianteira e traseira asegura a 
máxima comodidade. Xunto a 
isto, unha barra estabilizado-
ra situada no seu eixe traseiro 
reduce a oscilación da carroce-
ría en condicións extremas.

A cabina dos modelos XU-
V835M e XUV865M sobe o 
listón en termos de comodi-
dade, espazo e capacidade de 
transporte. Todos os vehículos 
XUV están homologados para 
o seu uso nas vías públicas.

Vehículos XUV 
Cross-Over
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Os Premios de Catas de Galicia 
recoñeceron, un ano máis, a 
excelencia dos viños e licores tra-
dicionais galegos. Os galardoados 
cos Acios e Potes de Ouro e Prata 
foron elixidos por un xurado com-
posto por prestixiosos sumilleres 
e xornalistas especializados, que 
probaron as 413 mostras de 169 
adegas recollidas pola Axencia 
Galega de Calidade Alimentaria 
(Agacal) en colaboración cos 
consellos reguladores de viños e 
augardentes de Galicia.

Nunha gala que contou coa 
asistencia do presidente de Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, e que se 
celebrou o 21 de xullo no Pazo de 
Quián da localidade coruñesa de 
Boqueixón, os grandes triunfa-
dores foron Ó Prómine Singular 
(Bodegas Petrón) da Denomina-
ción de Orixe Ribeira Sacra, Acio 
de Ouro ó Mellor Viño Tinto de 
Galicia; e Pazo de Rubianes da 
Denominación de Orixe Rías 
Baixas, Acio de Ouro ó Mellor 
Viño Branco de Galicia.

Como nas anteriores edicións 
destes prestixiosos premios, houbo 
galardóns específicos para cada 
unha das denominacións de orixe 
e para diferentes categorías de vi-
ños. Os triunfadores das distintas 
DO foron: Manuel Rojo (Adega 
Manuel Rojo), Acio de Ouro Viño 
Branco da Denominación de Orixe 
Ribeiro; A Coroa (Adega A Coroa), 

Ouro Viño Tinto de Elaboración 
con Madeira; Val de Nairoa 2019 
(Nairoa, de Ribeiro), Acio de Ouro 
Viño Branco de Colleitas Ante-
riores; Priorato de Razamonde 
2019 (Priorato de Razamonde, 
de Ribeiro), Acio de Ouro Viño 
Tinto de Colleitas Anteriores; A 
Illa (Ricardo Abal Padín, de Rías 
Baixas), Acio de Ouro Viño Branco 
de Colleiteiro e Pequenas Adegas; 
e Castro de Lobarzán (Castro de 
Lobarzán, de Monterrei), Acio de 
Ouro Viño Tinto de Colleiteiro e 
Pequenas Adegas.

Licores e Deseño
Catas de Galicia tamén premiou 
aos mellores licores tradicionais. 
Os galardóns corresponderon a 
Viña Armenteira (Lagar de Forne-
los), Pote de Ouro Orujo de Galicia; 
Terras de Lantaño (Viña Cartín), 
Pote de Ouro Licor Café de Galicia; 
e Pazo Valdomiño, Pote de Ouro 
Licor de Herbas de Galicia.

Como novidade da edición deste 
ano de Catas de Galicia, hai que 
salientar o premio que recoñece o 
mellor deseño da botella e o etique-
tado. O primeriro galardoado co 
Acio de Ouro nesta nova categoría 
foi Seika (Quinta do Rebolo, da 
Denominación de Orixe Ribeiro).

Acio de Ouro Viño Branco da De-
nominación de Orixe Valdeorras; 
Noelia Bebelia (San Salvador de 
Soutomaior), Acio de Ouro Viño 
Branco da Denominación de Orixe 
Rías Baixas; Vía Arxéntea (Ma-
nuel Guerra Justo), Acio de Ouro 
Viño Branco da Denominación 
de Orixe Monterrei; Setembro 
20 (Pazo de Valdeconde), Acio de 
Ouro Viño Tinto da Denomina-
ción de Orixe Monterrei; e Casa 
Moreiras, Acio de Ouro Viño 
Tinto da Denominación de Orixe 
Ribeira Sacra.

A listaxe de viños premiados com-
pletárona Os Areeiros (Guillermo 
Martínez Pintos), Acio de Ouro na 
categoría de Viños con IXP; Feitizo 
da Noite (Bodegas Pablo Padín, de 
Rías Baixas), Acio de Ouro en Vi-
ños Espumosos; Almalarga (Alma 
das Donas, de Ribeira Sacra), Acio 
de Ouro Viño Branco de Elabora-
ción con Madeira); Bancales Moral 
(Roandi, de Valdeorras), Acio de 

Ó Prómine Singular e Pazo de 
Rubianes obtiveron os Acios de 
Ouro ó Mellor Viño Branco e ó 
Mellor Viño Tinto

Catas de Galicia entrega os 
“Oscar” dos viños e licores
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Os veterinarios solicitan que 
a súa profesión se considere 
oficio de risco

Galicia, potencia mundial 
de castañas

O presidente do Colexio de 
Veterinarios de Lugo, José Luis 
Benedito, e o da Organización Co-
lexial Veterinaria, Luis Alberto 
Calvo, reuníronse recentemente 
en Lugo para por en valor a pro-
fesión veterinaria e reclamar que 
o oficio sexa considerado de risco. 
Neste sentido, avogaron comun-
mente por dotar ao colectivo con 
máis ferramentas formativas.

A consideración de profesión de 
risco, exposta tanto por Benedito 
como por Calvo, susténtanse 
na realización de determinados 
traballos coma o saneamento 
gandeiro, que pode provocar ac-
cidentes laborais. Xunto a isto, os 
presidentes sinalaron que cómpre 
aumentar as medidas de seguri-

Galicia é unha potencia mundial 
na produción de castaña, un pro-
duto de alto valor engadido que 
fresco, conxelado ou transforma-
do en cremas ou purés expórtase 
a boa parte dos países máis ricos 

dade cando se está traballando co 
manexo de animais. O obxectivo 
é que poida conseguirse unha 
correcta inmobilización destes.

Adicionalmente, tal e como ex-
presaron, debería haber máis dun 
veterinario en cada explotación 
gandeira durante os labores de 
saneamento e vixiarse o proceso 
de adxudicación destes traballos 
a empresas privadas.

Reivindicacións
No encontro tamén se reclamou ao 
Ministerio de Agricultura unha 
intervención decidida e púxose de 
manifesto que o colectivo trasla-
dou á Xunta de Galicia a súa preo-
cupación ao respecto das medidas 
de seguridade para os veterinarios 

do planeta. Italia, Francia, Xapón, 
Suíza, Austria ou Estados Unidos, 
pero tamén Arabia Saudita e 
outros países do Golfo, absorben 
cada ano toneladas dun produto 
cuxa produción anual é difícil 
de calcular porque, con indepen-
dencia do autoconsumo, miles de 
quilos comercialízanse á marxe 
dos leitos oficiais. 

O ano pasado a produción foi 
duns 14 millóns de toneladas e 
este ano podería ser entre un 20% 
e un 25% maior, segundo as previ-

en diferentes ocasións “sen ter 
obtido un compromiso claro”, tal e 
como destacou Benedito.

O presidente da organización 
colexial lucense asegurou tras a 
xuntanza que a falta de medidas 
de seguridade tamén afecta aos 
empregados das explotacións.

sións do secretario da Indicación 
Greográfica Protexida Castaña 
de Galicia, Manuel López, quen 
lembra que algúns anos “saíron 21 
millóns de quilos deste froito nos 
bosques galegos”. 

“Galicia ten o 59% da superficie de 
castiñeiros de España se temos en 
conta os que se dedican á produ-
ción de castaña e non só os desti-
nados á produción de madeira”, 
explica Manuel López, secretario 
dun organismo regulador que 
ampara a unhas 70 das máis de 
100 variedades de castaña existen-
tes na actualidade. Tras séculos 
formando parte da dieta das fa-
milias máis humildes, o froito da 
castanea sativa ten hoxe un lugar 
nos receitarios máis exclusivos do 
panorama gastronómico. 

O sector estima que 
a produción será un 
25% mellor que en 
2020
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Un total de 29 comarcas que 
aglutinan a 198 concellos da nosa 
comunidade están en situación de 
emerxencia cinexética temporal, 
unha medida declarada en agosto 
pola Xunta de Galicia para frear os 
danos ocasionados polo xabaril no 
rural. A medida abrangue o 68% da 
superficie de Galicia e é a segunda 
vez que o Goberno galego recorre a 
este mecanismo.

En principio, a medida, de carác-
ter extraordinario e provisional, 
estará en vigor ata o 27 de marzo 
de 2022. Con esta declaración, a 
Xunta trata de diminuír o risco e 
tamén de reducir as poboacións 
nas zonas de maior incidencia cun 
instrumento adicional e comple-
mentario á caza regrada.

Durante a súa vixencia, nas 
comarcas afectadas permitirase 
abater ou capturar sen límite de 
exemplares xabarís de ambos 
sexos, prioritariamente femias 
adultas e subadultas. Será tamén 

posible abater crías e femias 
seguidas de crías, previa auto-
rización da Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural.

Visores ópticos e detectores 
electrónicos
Nestas zonas habilitaranse tamén 
ferramentas cinexéticas que con-
tribúan ao control das poboacións, 
como a ampliación dos períodos 
nos que se pode exercer a activi-
dade cinexética ou a autorización 
para o uso de medios auxiliares 
–como visores ópticos, detectores 
electrónicos de paso ou presenza 
de animais e cebadoiros de gran 
ou froitos colocados nos cultivos 
danados– que favorezan o apro-
veitamento cinexético, faciliten 
a identificación dos exemplares e 
garantan a seguridade das persoas.

Os propietarios de terras afec-
tadas polos danos causados por 
xabarís poderán realizar agardas 
ou esperas en terreos de réxime 
cinexético especial, xa sexa per-
soalmente ou mediante terceiros, 
sempre con autorización do 
titular do aproveitamento.

Segunda vez en dous anos
A medida afecta a tecores e zonas 
libres de 29 comarcas galegas: sete 

na provincia de A Coruña, nove 
de Lugo, 11 de Ourense e dúas de 
Pontevedra, e é a segunda vez que 
o Goberno galego toma esta deci-
sión para frear os danos provoca-
dos por este animal.

Hai dous anos a Xunta declarou a 
emerxencia cinexética nun total de 
33 concellos de catro áreas xeográ-
ficas da comunidade autónoma: 
Betanzos-Eume, Terra Chá, Viana 
e Deza. Todo apunta a que aquela 
experiencia pioneira avala a efica-
cia da medida, xa que a presenza 
de xabarís nestas catro comarcas 
reduciuse nun 29,4% respecto da 
tempada de caza precedente.

Foi por iso que na última reu-
nión da comisión de seguimento 
do Plan de acción fronte ao 
xabaril, celebrada en xuño, as ad-
ministracións e os colectivos que 
colaboran na xestión conxunta 
do problema coincidiron en 
volver empregar o instrumento 
de declaración de emerxencia ci-
nexética temporal en certas áreas 
como medida adicional para 
minorar o impacto desta especie, 
que ocasiona danos á agricultu-
ra, accidentes de tráfico e riscos 
sanitarios e ambientais. 

Neste sentido, a directora xeral 
de Patrimonio Natural, Belén do 
Campo, informou no seu momen-
to aos sindicatos e organizacións 
agrarias do contido e alcance da 
declaración de emerxencia cinexé-
tica nunha das xuntanzas que for-
man parte dos contactos continuos 
da Xunta cos diferentes colectivos 
implicados no problema.

A Xunta autoriza de forma 
temporal o uso de diferentes 
ferramentas para o control da 
especie en 198 concellos

Nas 29 zonas afectadas 
permítese abater ou 
capturar sen límite 
exemplares de ambos 
sexos 

Emerxencia cinexética 
contra o xabaril
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A vendima terminará en Galicia 
cunhas cifras récord porque, a 
pesar de que as choivas do mes de 
setembro condicionaron os tempos 
de recollida nalgunhas zonas, a co-
lleita total superará os 72 millóns 
de quilos de uva, segundo as esti-
macións das cinco denominacións 
de orixe de viño de Galicia. 

Máis da metade do total vendi-
miado corresponde unha vez 
máis á Denominación de Orixe 
Rías Baixas, que este ano superará 
o seu mellor rexistro ao recoller 
ata 45 millóns de quilos de uva, 
10 máis que a tempada anterior, 
a pesar de que, segundo indica o 
director técnico do Consello Re-
gulador, Agustín Lago, “tivemos 
que esperar un pouco debido á 
meteoroloxía, pero pódese dicir 
que no ecuador da campaña xa 
superamos os 28 millóns de qui-
los de uva recollidos”. 

Rías Baixas, que conta con 179 
adegas adscritas, tiña como 
obxectivo vendimiar este ano 
43,7 millóns de quilos de uva, aín-
da que as súas previsións veranse 
con toda seguridade superadas no 

que se considera xa como unha 
“boa colleita”. O incremento de 
case un 30% da produción de uva 
recollida na Denominación de 
Orixe Rías Baixas é a responsable 
de que esta campaña poida con-
siderarse xa como un ano récord 
para os viños galegos. 

As outras catro denominacións 
de orixe achegarán algo menos da 
metade da uva que se vendimará 
este ano en Galicia. 

O presidente do Consello Re-
gulador da Denominación de 
Orixe Ribeira Sacra, José Manuel 
Rodríguez, cifra en 6 millóns de 
quilos a vendima deste ano, o que 
supón media tonelada máis que 
a campaña anterior e considérase 
unha colleita “normal”. 

As 97 adegas que elaboran caldos 
coa uva recollida esta tempada 
na Ribeira Sacra tiveron algúns 
problemas para atopar suficientes 
vendimadores porque “a xente 
faise maior e tamén nos enfronta-
mos a certas trabas para realizar 
contratacións temporais”, sinala 
José Manuel Rodríguez. 

Vendimiadores 
de Portugal 
Menos problemas para atopar 
vendimadores tiveron as adegas 
da Denominación de Orixe 
Monterrei porque, ao estar esta 
comarca moi preto da fronteira 
con Portugal “resúltanos máis 
fácil atopar man de obra daquel 
país”, explica o director técnico 
desta denominación de orixe, 
Luís Miguel López.

López sinala que aínda que as 
choivas da última metade de 
setembro “obrigáronnos a acele-
rar a colleita porque outros anos 
podemos esperar algo máis a que 
algunhas variedades acaden a súa 
maduración óptima, a campaña 
considérase normal”, e estima 
que se recollerán 5,5 millóns de 
quilos de uvas, a mesma cantida-
de que a pasada colleita e apenas 
media tonelada menos que as 
previsións iniciais. 

As 42 adegas agrupadas baixo a 
Denominación de Orixe Valdeo-
rras tamén vendimaron unha 
colleita considerada normal a 
pesar de que “a choiva supuxo 
algúns problemas de loxística 
porque tivemos que empezar a 
vendimiar, parar e volver empe-
zar”, lembra o director técnico 
desta denominación de orixe, 
Jorge Mazaira. 

En total, 1.200 produtores forne-
ceron os 6,6 millóns de quilos de 
uvas vendimadas este ano nunha 
comarca que, como en anos an-
teriores, supliu a falta de man de 
obra local contratando os servizos 
de empresas especializadas en 
“traer traballadores de fóra”. 

A tempada 
terminará con 
máis de 72 millóns 
de quilos de uva 
recollida 

Vendima récord en Galicia
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A meteoroloxía tampouco facili-
tou a colleita na Denominación 
de Orixe Ribeiro, que sufriu nun 
terzo dos seus cultivos as conse-
cuencias das tormentas do verán. 

Aínda así, as previsións do presi-
dente do seu Consello Regulador, 
Juan Manuel Casares, indican 
unha recolección similar á da 
pasada tempada, que foi de 9 
millóns de quilos de uva. 

Responsables desta denomina-
ción de orixe consideran necesa-
rio recuperar zonas de cultivos 
para devolver a esta cualificación 
o peso que outrora tivo no mapa 
vitivinícola galego. 

En pandemia 
A segunda vendima en época 
de pandemia desenvolveuse cos 
mesmos protocolos de seguri-
dade ante o Covid-19 que o ano 

pasado, aínda que nesta ocasión a 
experiencia anterior serviu para 
que os traballos se fixesen nun 
clima de maior normalidade. 

Boa parte dos produtores das 
cinco denominacións de orixe 
galegas acusaron tamén esta 
tempada os danos ocasionados 
pola fauna salvaxe nos seus 
cultivos, con especial afectación 
derivada polas desfeitas causadas 
polo xabaril antes de que a Xunta 
de Galicia decretase a emerxencia 
cinexética para poñer freo aos da-
nos xerados por esta especie nos 
cultivos do medio rural galego. 

Boa parte dos produtores das 
cinco denominacións de orixe 
acusaron os danos ocasionados 
polo xabaril
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Mellorar o posicionamento dos 
viños galegos, aumentar a súa 
competitividade en mercados na-
cionais e internacionais e trans-
formar nos vindeiros cinco anos 
a capacidade de xeración de valor 
dos territorios nos que se produ-
cen son os principais obxectivos 
da Estratexia de dinamización 
económica, territorial e turística 
deseñada pola Xunta de Galicia 
para consolidar o sector vitiviní-
cola galego e potenciar a afluencia 
de visitantes nos lugares vincula-
dos ás zonas de produción.

A iniciativa, elaborada polo Go-
berno galego en colaboración coa 
Fundación Juana de Vega, xorde 
dun intenso traballo participati-
vo con todos os axentes da cadea 
de valor, entre consellos regula-
dores, adegueiros e viticultores, 
así como coas tres universidades 
galegas, axentes relevantes do 
territorio e do sector turístico.

habilitarase un programa de 
mobilidade da terra, recupera-
ción de superficies abandonadas 
e reestruturación parcelaria para 
asegurar a rendabilidade das ex-
plotacións, xa que as denomina-
cións de orixe identificaron máis 
de 10.000 hectáreas susceptibles 
de ser postas en valor.

O terceiro eixe corresponde ao 
fortalecemento da industria viti-
vinícola e contémplase impulsar 
proxectos de cooperación entre 
pequenas adegas priorizándoos 
nas axudase e nas liñas dirixidas a 
facilitar o acceso ao crédito como 
o préstamo vendima.

No cuarto eixe da 
comercialización e mercados, 
a Estratexia propón deseñar o 
mapa de posicionamento dos 
viños en función das tipoloxías 
dos consumidores, diversificar 
o portfolio das denominacións 
de orixe cara a tipoloxías como 
viños ecolóxicos ou ecosostibles e 
promover a dixitalización.

O quinto eixe inclúe a realización 
dun informe sobre a necesidade 
de introducir nas normativas 
mecanismos de regulación de 
oferta plurianuais, mediante 
reservas individuais cuantitati-
vas e cualitativas de produción 
que permitan una certa marxe de 
flexibilidade para compensar as 
variacións da produción.

O turismo e o enoturismo son 
protagonistas do sexto eixe: pre-
téndese realizar campañas sobre 
as oportunidades deste negocio, 
ademais de crear liñas de axuda.

Por último, no sétimo eixe, rela-
cionado co patrimonio natural, 
cultural e paisaxístico, proponse, 
entre outras accións, un atlas das 
paisaxes vitivinícolas, un inven-
tario dos viñedos máis  antigos 
(para a súa protección) e catalogar 
as paisaxes máis características.

A Estratexia, na que xogará 
un papel fundamental a Lei de 
recuperación da terra agraria, 
conta cun investimento superior 
aos 700.000 euros para apoiar a un 
sector cada vez máis protagonista 
na economía galega e que agluti-
na a máis de 10.000 viticultores e 
case 500 adegas con un valor eco-
nómico superior aos 230 millóns 
de euros anuais.

O plan artéllase en 46 medidas e 
299 accións estruturadas en sete 
eixes estratéxicos.

Posta en valor de 
10.000 hectáreas 
No primeiro eixe, relativo á 
cooperación, búscase fomentar a 
colaboración entre as comarcas 
implicadas para afrontar os retos 
da internacionalización. Para iso, 
constituirase unha entidade na 
que participen os axentes das cinco 
denominacións de orixe (Rías 
Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, 
Valdeorras e Monterrei), a Xunta 
e outros actores, especialmente 
do ámbito da investigación, dos 
mercados e e da sostibilidade.

No segundo eixe, sobre a viti-
cultura e a produción de uva, 

A Xunta de Galicia 
lanza un plan para 
dinamizar as comarcas 
vitivinícolas

Estratexia de futuro para o 
sector vitivinícola galego
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“No inverno atendemos ás vacas, 
dámoslles para comer e inspec-
cionamos e reparamos calquera 
incidencia que atopemos nas 
leiras”, explica o responsable de 
Expo Galileo, que engade: “No 
verán madrúgase unha hora máis 
para sacar antes ao gando para 
pastar no exterior”. 

A explotación de Castroverde for-
ma parte como asociada de Asaga 
(Asociación Agraria de Galicia) e 
goza de todos os servizos que ofre-
ce esta organización agraria. 

Tradición familiar 
A iniciativa empresarial que deu 
lugar a Expo Galileo xurdiu hai 
xa décadas produto dunha tra-
dición familiar, xa que o propie-
tario e impulsor da explotación 
agraria era fillo dun tratante 
de gando, aínda que Moncho 
Neira triunfou inicialmente na 
restauración e posúe actualmente 
unha cadea de restaurantes á que 
dá nome e que ten como buque 
insignia ao prestixioso restauran-
te barcelonés Botafumeiro. 

Moncho Neira é natural do 
municipio lucense de Pol, do que 
emigrou moi novo para intro-
ducirse no mundo da hostalería. 
O seu éxito foi tal que hoxe en 
día rexenta unha das cadeas de res-

Unha superficie de máis de 180 
hectáreas, entre terreos propios 
e alugados, nos que boa parte do 
ano pastan ao aire libre máis de 
350 cabezas de gando de raza loura 
galega, esas son as principais mag-
nitudes de Expo Galileo, unha das 
principais explotacións gandeiras 
de Galicia dedicadas integramente 
á produción de carne de vacún de 
primeira calidade. 

Tres persoas atenden diariamen-
te en Castroverde (Lugo) esta 
explotación gandeira que fornece 
en exclusiva de carne á cadea de 
restauración Moncho´s, propieda-
de do lucense Ramón (Moncho) 
Neira, e que ten como buque 
insignia o prestixioso restaurante 
Botafumeiro de Barcelona, un 
local elixido polo expresidente 
de Estados Unidos Bill Clinton 
para xantar durante unha visita á 
Cidade Condal. 

Comer herba fresca
e mamar sete meses 
Á fronte da explotación está Iván 
López Álvarez, un mozo de apenas 
27 anos que desafía a máxima que 
asegura que os mozos foxen do tra-

ballo no campo. “Levo cinco anos 
nesta explotación”, asegura Iván, 
para quen o segredo para que a car-
ne de Expo Galileo adquirise un 
recoñecemento á altura de calque-
ra exame gastronómico radica en 
que o gando “coma herba fresca” e 
que os tenreiros “sigan mamando 
das súas nais ata que cumpren sete 
meses”, dous requisitos difíciles de 
atopar nunha explotación gandei-
ra intensiva ao uso.

Expo Galilei conta na actuali-
dade con 450 cabezas de gando 
(260 vacas e 190 tenreiras) e a súa 
produción, exclusivamente de 
carne, alcanza cifras envexables. 
“Toda a produción consómese nos 
restaurantes do grupo Moncho´s 
e antes da pandemia saían de aquí 
cara a Barcelona ata dez camións 
de carne cada dúas semanas”, 
explica Iván López, que recoñece 
que “aínda que pareza incrible 
cómese todo”. 

A raza da cabana, de loura galega, 
é outro dos segredos da exclusivi-
dade que desde o punto de vista 
gastronómico conseguiu alcanzar 
no mercado o produto saído de 
Expo Galileo, cuxos traballadores 
compaxinan a alimentación e 
o coidado do gando cos labores 
cotiáns necesarios para manter en 
perfecto estado unha explotación 
desas dimensións. 

Expo Galileo, carne galega 
para Cataluña

A explotación de 
Castroverde conta 
con 450 cabezas
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A cadea de restaurantes xurdiu 
polo desexo do seu propietario 
de dar resposta a unha clientela 
desexosa de consumir produtos 
de primeira calidade a uns prezos 
máis alcanzables que os fixados na 
carta do buque insignia do grupo 
empresarial, o Botafumeiro, un 
establecemento que desde a súa 
fundación, en 1975, atópase entre 
as principais referencias gastronó-
micas de Barcelona. 

Xunto á súa explotación gandeira 
de Castroverde, o propietario de 
Moncho´s e Expo Galileo posúe 
tamén unha leira en Málaga que 
abastece aos seus establecementos 
de aceite de oliva e olivas. 

tauración de referencia en Europa 
e que só en Barcelona posúe máis 
dunha decena de establecementos 
famosos por ofrecer unha cociña 
de mercado do máis alto prestixio. 

Toda a carne que se produce en 
Expo Galileo viaxa de Castroverde 
a Barcelona para fornecer de pro-
duto aos restaurantes Moncho´s, 
apreciados por servir a mellor 
carne de vacún que se pode comer 
na capital catalá. 

A implicación de Moncho Neira 
coa súa explotación de Castrover-
de é continua e periodicamente 
o empresario viaxa a Lugo para 
interesarse pola marcha dun 
centro de produción de carne que 
durante o último ano, debido 
á pandemia e ao consecuente 
descenso do consumo de carne 
nos restaurantes españois, viuse 
obrigado a almacenar parte do 
seu stock. 

Aceite e olivas
Moncho Neira é un firme defen-
sor da carne de tenreira da raza 
loura galega, que considera unha 
das mellores do mundo, e asegura 
con orgullo degustala en restau-
rantes de Estados Unidos, Reino 
Unido ou Francia. 

Toda a produción 
de Expo Galileo 
consómese na cadea 
de restaurantes 
Moncho´s 
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extremar as 
precaucións.

Non efec-
tuar viraxes 
bruscas, principalmente 
se se vai cun apeiro arrastrado. 
Non forzar se existe resistencia 
ao avance e non retirar o parafu-
so fusible dos arados son outras 
das recomendacións incluidas 
no folleto.

Paralelamente, lémbrase que 
se deben abater as estruturas de 
protección só nos casos impres-
cindibles e sempre cun manexo 
axeitado e seguro. Tamén é 
necesario seleccionar axeitada-
mente os apeiros que se vaian 
enganchar ao tractor e empregar 
o peche do bloqueo dos freos en 
circulación e transporte.

Se se produce unha envorcadura, 
o conductor permanecerá dentro 
do tractor e agarrarase forte-
mente ao volante ou a algunha 
asa, conclúe o documento.

O Instituto Galego de Seguridade 
e Saúde Laboral, ISSGA, vén de 
editar e lanzar un folleto informa-
tivo para previr os riscos cando se 
traballe con tractores. En primei-
ro lugar, o documento céntrase na 
seguridade viaria e destaca que os 
vehículos agrícolas que circulen 
polas vías públicas estarán homo-
logados e matriculados.

Fai falta ter permiso de conducir 
clase B e licenza de condución. A 
idade mínima para empregar esta 
maquinaria é de 16 anos. A partir 
do oitavo ano de vida, o tractor 
debe pasar a ITV de forma bienal e 
anual a partir dos 16 anos. No caso 
dos motocultores ou motoaixadas 
non é obrigatoria a ITV.

É preciso cumprir as normas de 
circulación, cunha velocidade 
axeitada e sinalización da maqui-
naria diurna e nocturna. Tamén 
cómpre respectar o número 
máximo de pasaxeiros do vehícu-
lo indicado polo fabricante.

Elementos de seguridade
Dispoñer dos elementos de 
seguridade viaria obrigatorios e 
en bo estado: espello retrovisor 
esquerdo, sinalización luminosa, 
xirafo (v-2) e limitación de ve-
locidade é fundamental. Xunto 
a isto, na vía pública, de ser o 
caso, hai que levar a máquina en 
posición de transporte.

O documento tamén detalla que 
hai que dispor de protector da 
TDF e do eixe cardánico, así coma 
protector das xuntas en bo estado 
e colocados axeitadamente. Hai 

que enganchar o eixe cardánico 
coa TDF desconectada, o motor 
apagado e a chave de arranque de 
tractor sacada.

Para operar, é mellor non levar 
roupa frouxa nin o pelo solto, 
non permanecer próximo á 
toma de forza e ao eixe cardán 
en movemento e non subir ao 
tractor apoiándose na coiraza 
protectora nin ir subido nela co 
tractor en marcha.

Antes de baixar do tractor, cóm-
pre desacoplar a TDF, poñer o 
tractor no punto morto, accionar 
o freo de estacionamento, apagar 
o motor e retirar a chave do con-
tacto, sempre que sexa posible.

Mantemento
Ademais disto, o documento 
tamén indica que é preciso dispor 
de estrutura homologada de 
protección no tractor, ben sexa 
cabina, pórtico ou bastidor e que 
cómpre empregar o cinto de segu-
ridade cando se opere co tractor.

Tamén se deben tomar medidas 
contra as envorcaduras. Entre elas, 
circular a velocidade axeitada e, en 
pendente e camiños en mal estado, 

Prevención de 
riscos no tractor

O ISSGA vén de 
editar un folleto 
informativo con 
recomendacións 
neste sentido

É clave dispor de elementos 
de protección
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gama express: consumo mixto wltp (l/100km) desde 4,7 - 7,4. emisiones wltp co2 (g/km) desde 120 – 168 
*oferta válida en península, baleares y canarias para autónomos y pequeñas y medianas empresas (quedando expresamente 
excluidas las empresas flotistas) financiando por box 2 con rci banque s.a. sucursal españa. descuentos promocionales ofrecidos 
por recsa. imp. y transporte no incluidos. ejemplo de financiación para nuevo Renault Express Furgón basic 1.3 tce 75 kw (100cv) 
pff con promoción: 12.267,20 € (impuestos y transporte no incluidos). precio total plazos: 12.267,20 € (sin impuestos). coste 
total del crédito: 0€. entrada: 2.267,20 €. importe total adeudado: 10.000,00 €. cantidad financiada: 10.000,00 €. 48 cuotas 
de 139€ y última cuota 3.328,00 €. tin 0%. comisión apertura (0%): 0€. tae 0%. intereses: 0 €. importe mínimo financiar: 
6.000€. importe máximo a financiar: 10.000€ permanencia mínima 36 meses. precio al contado: 12.267,20 € (impuestos 
no incluidos). promoción para pedidos del 01/11/2021 al 30/11/2021. incompatible con otras ofertas financieras. sistema de 
amortización francés. el modelo ofertado podría no coincidir con el modelo visualizado. consulte en su concesionario 
las condiciones especiales también para particulares.

GAMA VEHICULOS  
COMERCIALES RENAULT

NUEVA 

nuevos Express Furgón y Kangoo Furgón, 
Trafic y Master

0% 
tipo nominal 0%, comisión de apertura 0% 
importe máximo a financiar 10.000€  
en 36 ó 48 meses por leasing 
oferta RCI Banque válida hasta fin de mes*
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