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Francisco Bello

Todos coñecemos o dito popular 
que di: “todo o que vai mal aínda 
pode empeorar”. Pois ben, esta é 
a sensación que temos as persoas 
que nos adicamos á produción 
de alimentos unha vez pasado o 
primeiro semestre deste 2022.

De maneira clara, continua e 
contundente todos os bens que 
precisamos para seguir producin-
do, xa sexa electricidade, pensos, 
combustible, abonos, sementes, 
etc., seguen aumentando o seu 
custo desbocadamente.

A maiores, a climatoloxía apunta 
a unha profunda seca, pero o 
máis grave, por inxustificable 
e innecesario, é que o Goberno 
de Madrid segue atacando ao 
rural con medidas e normas sen 
sentido que van contra a propia 
supervivencia do mundo rural: 
asuntos como a protección do 
lobo, as novas normas sobre 
rexistros sanitarios e de benestar 
animal, a ordenación de explota-
cións ou o que se coñece da nova 
PAC alimentan unha profunda 
desconfianza no futuro para 
calquera profesional do agro.

Falta de reflexión na UE
Por se o anterior non abondase, 
a falta de reflexión na UE sobre 
o novo contexto cara a onde nos 
están levando os acontecementos 
coma a guerra, a crise enerxética, 
a caída das producións agrarias e 
gandeiras, o peche de miles de ex-
plotacións agrarias e gandeiras en 

toda Europa ou a actual inflación, 
que afecta especialmente aos pre-
zos dos alimentos provocan, en 
definitiva, que se aveciñe unha 
verdadeira situación de crise ali-
mentaria de consecuencias desco-
ñecidas ata o de agora. Unha crise 
da que xa avisou recentemente o 
primeiro ministro italiano.

Incomprensiblemente Europa 
acaba de asinar un acordo de 
comercio con Nova Zelandia para 
importar, sen aranceis, produtos 
como a carne ou o leite que virán 
competir e distorsionar o mer-
cado da propia UE, agravando a 
situación dos propios agricultores 
e gandeiros comunitarios. En fin, 
un disparate tras outro. 

Alimentación sa e asequible
Dende estas páxinas apelamos 
a que a sociedade tome nota dos 
avisos e das alarmas que o mundo 
rural leva enviando dende hai 
moito tempo, alertando da 
necesidade dun drástico cambio 
nas políticas, para que dunha vez 
por todas se atendan cuestións 
básicas e prioritarias como deben 
ser a alimentación suficiente, sa e 
asequible para toda a poboación, 
producida por agricultores e gan-
deiros na propia Unión Europea. 

De mal a peor
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Uns 25.000 galegos poderán be-
neficiarse do adianto das axudas 
que Europa concede a través do 
seu programa da Política Agraria 
Común (PAC) grazas á decisión 
da Xunta de financiar os intereses 
dos préstamos necesarios para 
obter estes anticipos. 

A convocatoria das axudas foi 
publicada no DOG o 8 de xuño 
e o Goberno galego destinará a 
este fin 3,4 millóns de euros cos 
que, mediante un convenio con 
diferentes entidades financeiras, 
lógrase que os agricultores reciban 
a custo cero anticipos das cantida-
des que lles corresponden. 

Poderán beneficiarse desta partida 
todos os solicitantes da PAC que 
cumpran os requisitos estableci-
dos, entre os que destaca o subscri-
bir un préstamo de anticipo con 
algunha das entidades asinantes 
do acordo coa Xunta. 

Nos devanditos préstamos regúlase 
unha comisión inicial de apertura 
do 2% do importe, que subvencio-
nará a Consellería do Medio Rural 
con cargo aos seus orzamentos. As 
axudas son tanto para os agricul-
tores e os gandeiros que o pidan a 
partir de agora como para os que o 
fixeran con anterioridade.

Esta campaña da PAC destina a 
Galicia un total de 2010 millóns 
de euros, dos que 170 correspon-
den a axudas directas e o resto 
serven para financiar medidas 
de desenvolvemento rural, como 
subvencións a zonas con limi-
tacións naturais, a proxectos 
de agroambiente, agricultura 
ecolóxica ou para o mantemento 
de plantacións forestais en terras 
non agrícolas. 

En conxunto, o programa deste 
ano incrementa o seu financia-
mento en cinco millóns de euros 
con respecto ao orzamento da 
campaña anterior. O obxectivo 
da Política Agraria Común é, 
con todo, o mesmo: contribuír a 
reducir as diferenzas entre a renda 
agraria e a urbana e, ao mesmo 
tempo, potenciar aos agricultores 
realmente activos e a aquelas 
prácticas agrícolas que resultan 
beneficiosas para o clima e que son 
respectuosas co medio ambiente. 

Monitorización
Desde este ano, toda a superficie 
agraria galega obxecto de axuda 
con cargo aos fondos europeos da 
PAC está monitorizada mediante 
imaxes obtidas polos satélites e 
desde o mes de xuño o Fondo Ga-
lego de Garantía Agraria (Fogga) –

un organismo autónomo adscrito 
á Consellería do Medio Rural 
encargado de pagar os fondos 
europeos de axuda da PAC– está a 
enviar aos solicitantes informa-
ción sobre as inconcurrencias ou 
discrepancias que poidan existir 
entre os datos achegados e os reco-
lleitos polos satélites.

Vía libre aos adiantos  
da PAC

Uns 25.000 galegos 
poderán beneficiarse 
destas axudas cuxa 
convocatoria se aprobou 
en xuño

Quen reciba este tipo de comuni-
cación debe achegar fotos xeore-
ferenciadas dos seus cultivos ou, 
se xa foron cultivados, facturas 
das sementes que plantaron para 
poder emendar a discrepancia e 
garantir que teñen acceso ás axu-
das deste ano. 

As comunicacións que o Fogga 
está a remitir agora aos solicitantes 
corresponden aos cultivos corres-
pondentes ao primeiro cuadri-
mestre do ano. A finais da cam-
paña realizarase o mesmo tipo de 
campaña informativa respecto dos 
cultivos da última parte do ano. 
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As axudas propostas polo Go-
berno central para o vacún de 
carne puxeron en pé de guerra á 
Xunta de Galicia e aos gandeiros, 
que as cualifican de “insuficien-
tes” e “discriminatorias”. Así o 
manifestou o director xeral de 
Gandería, Agricultura e Indus-
trias Agroalimentarias, José 
Balseiros, na reunión mantida en 
abril coa Asociación de Gandei-
ros de Ternera Gallega Suprema 
e así o constatou a Asociación 
Agraria de Galicia (Asaga) nun 
duro comunicado. 

Estas axudas, en forma de Real 
Decreto, determinan que para 
compensar as dificultades eco-
nómicas derivadas do conflito 
bélico en Ucraína, as axudas 
por vaca ama de cría serán de 60 
euros/cabeza, cun máximo de 
125 vacas por gandeiro. Para os 
becerros serán de 15 euros/cabeza, 
cun tope de 520 por gandeiro. 

“Consideramos que o sector pro-
dutor de carne en Galicia xa leva-
ba atravesando graves dificultades 
económicas dende hai anos, pero 
esas condicións aínda se agrava-
ron máis pola pandemia durante 
os últimos 24 meses”, indica 
Asaga no seu comunicado. “Por se 
isto fora pouco, a suba dos custos 
de produción no último ano pode 

ser a puntilla para moitas explota-
cións gandeiras de carne na nosa 
comunidade”, engade.

110 millóns de euros, cantida-
de insuficiente para a Xunta 
porque a situación do sector 
“é aínda peor que a do lácteo”, 
xa que está moi afectado pola 
venda a perdas xeneralizada que 
se dá nos sectores primarios.

Indica, ademais, que este sector 
vén arrastrando desde hai meses 
“grandes dificultades polo 
diferencial entre os prezos que 
perciben os gandeiros e os seus 
custos de produción, que son 
moi superiores”.

O 15% da produción nacional
A Consellería do Medio Rural 
tamén solicitou ao Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación (MAPA) que reclame 
á Unión Europea recursos do 
Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (Fea-
der) para axudas directas a este 
ámbito produtivo. 

O sector cárnico facturou en 
2021 en Galicia un total de 414 
millóns de euros, o que supón o 
15% da produción de España. Por 
outra banda, Ternera Gallega 
certificou ese mesmo ano 104.638 
canles, o que supuxo un total de 
23.695 toneladas de carne, cun 
valor económico de 137 millóns 
de euros. 

O gandeiros, en pé de guerra 
polas axudas ao vacún de carne

N O T I C I A S

Asaga rexeita 
as medidas do 
Goberno central 
por consideralas 
“insuficientes” e 
“discriminatorias”

Para a Asociación Agraria de 
Galicia resulta “incomprensible” 
que a axuda por cada vaca de car-
ne non sexa a mesma que para as 
de leite, que está fixada en 210 eu-
ros por animal. A entidade tamén 
critica que as axudas previstas 
polo Goberno sexan incompati-
bles con calquera outra que as co-
munidades autónomas puideran 
destinar para este sector. 

A medida, recorrida
Tras varias reunións do presi-
dente de Asaga, Francisco Bello, 
con responsables de Medio Rural, 
decidiuse recorrer o borrador 
do Real Decreto elaborado polo 
Ministerio de Agricultura. 
Neste sentido, desde a Xunta 
lembran que, segundo a pro-
posta inicial de Agricultura, ao 
vacún de carne tocaríanlle uns 
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A presidenta desta 
organización 
abordou a que será 
a súa folla de ruta

Promover a incorporación de mulleres 
en postos de dirección en empresas e 
cooperativas agrarias será un dos seus 
obxectivos

Con esta Asociación, as mulleres 
de ASAJA pretenden achegar seu 
gran de area na loita pola igualda-
de de oportunidades; na redución 
da brecha salarial; na mellora das 
prestacións sociais e das pensións 
e na conciliación da vida laboral 
e familiar ao alcance de todos. 
Corroto tamén se referiu a outras 
medidas de carácter social como 
as gardarías públicas, os centros 
de día para maiores e os servizos 
asistenciais, que deben mellorar 
os seus servizos no rural porque 
deste xeito “contribuiremos a 
dignificar o papel da muller e 
facilitar o seu acceso emprego e á 
xestión empresarial”.

Por último, Corroto lembrou que 
a muller sempre foi, e segue a ser, 
un motor da economía e da socie-
dade no mundo rural e por iso a 
copropiedade das explotacións e 
o autoemprego son ferramentas 
básicas para o desenvolvemento 
das mulleres rurais profesionais. 
“A participación das mulleres na 
toma de decisións é fundamental 
para eliminar as desigualdades 
entre homes e mulleres, e é o pri-
meiro paso para que as mulleres 
do rural suban un chanzo máis: o 
do liderado”.

Tras a constitución da nova aso-
ciación que agrupa ao colectivo 
de mulleres que forman parte 
de ASAJA, tivo lugar en Zarago-
za o primeiro acto oficial de pre-
sentación pública, coincidindo 
coa celebración de FIMA 2022. 
Alí, a presidenta de ASAJA 
Mulleres, Blanca Corroto, tivo 
a oportunidade presentar a que 
será a folla de ruta desta nova 
organización e dar a coñecer as 
liñas de traballo nas que xa se 
inicia a súa actuación.

“Asaja Mulleres pretende sumar-
se ao traballo que desenvolve 
ASAJA Nacional para achegar 
a voz e as demandas das mulle-
res aos foros, organizacións e 
institucións correspondentes”, 
asegurou Blanca Corroto, que é á 
súa vez presidenta de ASAJA en 
Toledo dende hai 11 anos. anos. 
Esta asociación nace con varios 
retos que Corroto resume en dous: 
“apoiar ás mulleres que viven no 
medio rural, proporcionándolles 
a información e a formación que 
precisan e motivar á poboación 
rural feminina a asumir máis res-
ponsabilidades fóra do fogar e a 
estar máis presentes en cargos de 
dirección en asociacións, coopera-
tivas e empresas”.

Podemos e debemos estar
Segundo explicou Blanca Corro-
to, está avalada pola súa propia 
experiencia de formar parte dos 
órganos de decisión tanto de 
ASAJA Nacional, organización 
da que é tesoureira, como da súa 
propia cooperativa de agricul-
tores en Toledo. “Empecei a 
entrar na Xunta de Goberno da 
miña cooperativa cando era moi 
nova e vin a reacción dalgúns 
dos meus compañeiros... é certo 
que había certas reticencias a 
que dirixiran as mulleres, pero 
tamén é certo que, aínda hoxe, 
hai moitas mulleres que non dan 
ese paso. Insisto na necesidade de 
que o creamos: non só podemos 
estar en postos directivos, tamén 
debemos estar”.

ASAJA Mulleres preséntase 
en FIMA 2022
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Inicia a súa etapa como 
sexto presidente da Xun-
ta de Galicia en metade da 
lexislatura. Familia, traba-
llo e xuventude foron o tres 
eixos do seu discurso de 
investidura. Cal é a folla de 
ruta para o rural dada a súa 
importancia en Galicia?
O rural é parte deses tres eixos. Ga-
licia e a súa identidade aséntanse 
no rural e, por iso, as nosas políticas 
de familia, traballo e futuro van 
estar ligadas directamente a el. 
Poño exemplos para que se enten-
da mellor. Cando falo de políticas 
de familia –de calquera tipo de 
familia–, falo de facilitarlles a vida. 
Por exemplo, con rebaixas fiscais, 
como co programa Impostos 0 no 
rural; ou coa prestación de servizos, 
como a atención 0-3 anos ou aos 
nosos maiores. Cando falo de traba-
llo, falo de xerar emprego no rural, 
de instalar industrias sustenta-
bles –como Altri– que creen postos 
de traballo, e tamén de apoiar ás 
pemes que se asenten alí. E cando 
falo de futuro e de xuventude, falo 
tamén desa remuda xeracional ne-

cesaria no rural. Unha remuda que 
impulsamos, entre outras medidas, 
mediante axudas para a incorpora-
ción de mozos ao agro. En defi-
nitiva, o rural vai ser unha parte 
transversal e moi relevante do noso 
proxecto de futuro para Galicia. 

Os propietarios rurais de-
mandan rematar os procesos 
de reestruturación parcela-
ria en curso e iniciar outros 
novos. O goberno galego vai-
se dotar de medios suficien-
tes para acometelos?
Apostamos claramente por estes 
procesos, porque a través deles 
conséguese paliar o minifundismo, 
dende o punto de vista da estrutu-

ra da propiedade. Polo tanto, son 
unha ferramenta fundamental na 
reorganización do territorio. Mos-
tra desta aposta foron os preto de 
23.300 títulos entregados de 21 con-
centracións desde o ano 2020 a arre-
dor de 9.800 propietarios. Así mes-
mo, mantemos o compromiso de 
seguir traballando na finalización 
das 94 parcelarias que a día de hoxe 
están abertas, aclarando que en 58 
delas os veciños xa están facendo 
uso das novas parcelas. Nesta liña, 
para este ano 2022 contamos cun 
orzamento de 12 millóns de euros 
para poder finalizar ditos procesos 
e seguir declarando novas parcela-
rias. Así pois, seguiranse impulsan-
do este tipo de procesos á vez que se 
aposta por outros instrumentos de 
mobilización voluntarios que per-
mitan unha maior participación 
dos interesados na explotación das 
terras. Así, tal e como recolle a Lei 
de  recuperación da terra agraria de 
Galicia, fomentaranse os polígonos 
agroforestais, as agrupacións de 
xestión conxunta da terra, as aldeas 
modelo ou as permutas de especial 
interese agrario, entre outros.

“O rural vai ser unha parte transversal e moi 
relevante do noso proxecto para Galicia”

Alfonso Rueda
Presidente da Xunta de Galicia

“Fomentaranse os 
polígonos agroforestais 
ou as aldeas modelo, tal 
e como recolle a Lei de  
recuperación da terra 
agraria”
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cinas agrarias comarcais distribuí-
das por toda Galicia. Para achegar 
aínda máis este servizo aos usua-
rios, puxemos en marcha a Oficina 
Agraria Móbil, unha iniciativa 
pioneira de proximidade que ten 
como finalidade facilitar a xestión 
de trámites no rural.

A Consellería do Medio Ru-
ral incrementou en 2022 un 
8% a súa dotación orzamen-
taria, á vista dos proxectos 
pendentes e das necesida-
des do rural, ¿as contas au-
tonómicas para 2023 serán 
máis xenerosas?
Aínda temos traballo por dian-
te antes de presentar as contas 
autonómicas do próximo ano. En 
calquera caso, hai que ter en conta 
que o rural é unha preocupación 
transversal deste Goberno e a el 
destínanse máis fondos dos que 
veñen recollidos en exclusiva nos 
orzamentos da Consellería de Me-
dio Rural. De feito, antes mencio-
naba moitos servizos que se finan-
cian con investimentos doutras 
consellerías, como Política Social, 
Economía ou Emprego e que ser-
ven tamén para xerar riqueza e 
servizos no rural.

A protección do medio am-
biente e da conservación e 
desenvolvemento do medio 
rural son a miúdo bandos 
enfrontados. Que medidas 
poden implementarse desde 
a Administración para lo-
grar un equilibrio xusto?

O despoboamento e a ca-
rencia de servizos básicos 
son uns dos graves proble-
mas do medio rural. Que 
medidas baralla a Xunta 
para fixar poboación e frear 
o abandono?
O despoboamento do rural e a crise 
demográfica son temas complexos, 
que non afectan só a Galicia, e que 
nos teñen especialmente preo-
cupados. Non hai unha solución 
única, nin máxica, pero coido que 
o primeiro é recoñecer o problema. 
E Galicia así o fixo, puxo o debate 
sobre a mesa e ademais impulsou 
de forma pioneira medidas como 
a Lei de Impulso Demográfico. 
Como dicía antes, é imperativo dar 
servizos básicos ao medio rural. 
Nós estamos facendo un importan-
te esforzo nese eido. Estamos abrin-
do casas niño e casas do maior, que 
non só ofertan recursos ás familias 
da zona, senón que tamén xeran 
emprego. Tamén temos outras 
iniciativas para achegar a atención 
aos nosos maiores como o autobús 
de coidados porta a porta ou o pro-
grama Xantar na Casa. Ademais de 
servizos, para fixar poboación, hai 
que crear tamén oportunidades. 
Por exemplo, recentemente facia-
mos balance do programa Leader 
e as cifras son moi ilustrativas: 
nos seus trinta anos de vixencia 
mobilizou 930 millóns de euros, 
consolidou 6.000 empregos e creou 
outros 5.000. E, aínda máis, para 
axudar as persoas que viven do ru-
ral, estamos tamén traballando na 
mellora e impulso da rede de 68 ofi-

Non creo que medioambiente e 
medio rural sexan, nin deban ser, 
bandos enfrontados. Creo que 
podemos atopar o equilibrio para 
o mantemento do primeiro e o 
crecemento do segundo. De feito, 
o sector primario é tamén fun-
damental para garantir o medio 
rural e a biodiversidade, xa que os 
agricultores, gandeiros e silvicul-
tores exercen un papel fundamen-
tal na xestión do territorio. De 
feito, as persoas que viven no rural 
son as primeiras interesadas en 
manter unha actividade susten-
table, tanto desde o punto de vista 
económico como social e ambien-
tal. Todo isto, en consonancia co 
establecido na arquitectura da 
futura PAC, que contempla esta 
tripla orientación.

Dixitalización, sostibilidade 
e innovación son os grandes 
retos para as sociedades do 
século XXI, tamén para o ru-
ral. ¿A súa implantación en 
territorio agrario é a espera-
da?¿os famosos fondos Next 
Generation, dos que todos 
falan e ninguén coñece polo 
miúdo, en que van a benefi-
ciar ao rural e aos profesio-
nais do agro?
Na nosa comunidade contamos 
cunha axencia específica creada, 
precisamente, para impulsar a 
dixitalización e o I+D+i no agro. 
Trátase da Axencia Galega da 
Calidade Alimentaria, que inclúe 
entre as súas funcións a de trans-
ferir os últimos coñecementos e 
tecnoloxías ao sector agrogandei-
ro e forestal. Para iso, desenvolve, 
entre outras iniciativas, un com-
pleto programa de formación, 
tanto regrada como continua, 
que procura acadar estes obxec-
tivos. Con respecto aos fondos 
Next Generation, confiamos en 
que –se o Goberno central cumpre 
cunha boa xestión dos mesmos– 
se consoliden como unha fonte 
de apoio para o noso rural. Neste 
sentido cómpre salientar que 
estes recursos van ter unha gran 
importancia para impulsar eidos 
como a agricultura de precisión, a 
eficiencia enerxética e a econo-
mía circular no sector agrario, así 
como para fomentar a bioseguri-
dade, entre outras cousas.
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As pólizas de danos 
á maquinaria e 
de explotacións, 
entre as máis 
demandadas

Hai seis tipos de produtos 
e todos con descontos 
importantes

A campaña deseñada por Asegasa 
para a Asociación Agraria de 
Galicia (Asaga) ampliarase ata o 
próximo 31 de decembro. Así o 
anunciou a correduría de seguros 
tras a boa acollida que tivo a 
iniciativa, que inclúe suculentas 
ofertas e descontos de ata 250 
euros para asegurados ou para os 
seus familiares directos. 

Seis son os produtos deseñados 
pola firma pensando nas necesi-
dades específicas do agricultor e 
do gandeiro: seguro de explota-
cións agrícolas, de danos a maqui-
naria agrícola, de responsabilida-
de civil e gandeira, de comercios, 
e de coche e seguros de fogar. 

Como compañía experta no 
deseño de seguros agrarios, 
entre as pólizas estrela de Ase-
gasa para esta campaña 2022 
destacan, entre outras, as que 
detallamos a continuación:

Danos á maquinaria agrícola: 
é un dos produtos máis destacados 
da campaña deste ano. Este tipo de 
póliza de Asegasa cobre, entre ou-
tras cousas, os danos ocasionados 
por vías públicas ou traballando. 
Así mesmo, en caso de roubo ou 
espolio da maquinaria o asegu-
rado recibe unha indemnización 

para substituíla. Os danos ocasio-
nados polo incendio da maquina-
ria tamén están cubertos. 

Explotacións agrícolas: Ase-
gasa conta cun seguro de explo-
tacións agrícolas moi completo 
e detallado e tamén moi deman-
dado. Así, se o gando morre por 
mor dun incendio, inundación ou 
por ataque de animais salvaxes, 
asume todos os danos. Así mesmo, 
a aseguradora tamén cobre o im-
porte do capital que se asegurou se 
se producen problemas nos equi-
pos tales como: danos en tanques, 
equipos de rega ou nas mercado-
rías que se atopan nos depósitos 
ou celeiros. Os roubos dentro da 
explotación ou determinados 
imprevistos nas mercadorías 
dos depósitos (como unha rotura 
coa consecuente perda de gasoil) 
tamén forman parte desta póliza, 
do mesmo xeito que a vivenda, a 
condición de que se atope dentro 
da explotación agrícola. 

Responsabilidade civil e gan-
deira: este tipo de seguro cobre os 
posibles danos e prexuízos ocasio-
nados a terceiros e normalmente 
configúrase a medida das necesi-
dades do cliente. En liñas xerais, o 
seguro de responsabilidade civil e 
gandeira cobre os seguintes casos: 
incendio (se un lume causa danos 
aos lindeiros Asegasa fai fronte 
aos danos ocasionados), respon-
sabilidade civil por accidente de 
traballo (se un traballador sofre 
un accidente tamén se cobren os 
seus gastos), uso de maquinaria 
(a aseguradora asume a factura 
dos danos causados a terceiros 
traballando co tractor) e liña 
eléctrica (en casos de descolgues 
do tendido eléctrico). 

Ademais, a póliza inclúe: os danos 
ocasionados polo gando a tercei-
ros (como os provocados cando 
os animais escapan da leira). Así 
mesmo, a póliza contempla os co-
tos de caza. Neste caso, as colisións 
de vehículos con cervos tamén 
terían unha indemnización.

¿Necesitas un seguro? Asegasa 
amplía a súa promoción ata fin 
de ano
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O Programa Estratéxico do 
Castiñeiro e da Produción da Cas-
taña, impulsado pola Xunta, ten 
como obxectivo recuperar 8.000 
hectáreas de soutos tradicionais 
e plantar outras 16.000 ha novas 
para a produción de madeira e de 
froito desta especie. 

Cun período de execución que 
se prolongará ata o ano 2040, a 
iniciativa conta cun orzamen-
to de case 22 millóns de euros 
(incluíndo fondos públicos e 
privados) para a primeira etapa 
de accións ata o 2025, ata cando se 
prevén plantar 3.500 hectáreas de 
castiñeiro para froito e 2.000 ha 
para a produción de madeira, así 
como restaurar 2.000 hectáreas 
de soutos. 

36 actuacións integradas en 
cinco eixes 
O programa establece unha 
diagnose da situación actual dos 
castiñeiros en Galicia como base 
para programar 36 actuacións in-

Galicia, constituída no Parla-
mento tras os lumes de 2017. 

Dentro das 36 actuacións que 
recolle o Programa Estratéxico 
do Castiñeiro e da Produción da 
Castaña 2022-2040, fíxanse un 
total de 21 medidas como priori-
tarias. Así, ao abeiro do primeiro 
eixe relativo á planificación, se-
guimento e control da produción 
do castiñeiro, apostarase pola 
promoción do aproveitamento 
conxunto dos terreos forestais 
a través das agrupacións de 
xestión conxunta, pola elabo-
ración dun mapa territorial de 
zonas xeográficas preferentes de 
actuación e polo impulso á recu-
peración de soutos tradicionais e 
ás novas plantacións.

Loita contra a avespiña
O Goberno galego tamén cons-
tatou o asentamento nos soutos 
galegos do parasito Torymus 
sinensis, empregado desde o 
2015 para o control biolóxico da 
praga da avespiña do castiñeiro 
(Dryocosmus  kuriphilus). Así, 
unha vez analizados preto da 
metade dos puntos de recollida 
de mostras de bugallas tras as 
soltas de 2021 (569 puntos do to-
tal de 1.200 puntos de mostraxe), 
recuperáronse 3.314 exemplares 
de Torymus, o que xa supera 
todo o recollido nas mostras 
de 2020 (3.158) e supón máis do 
dobre do que se recuperou en 
todo o período 2016-2019 (1.393 
individuos). Arestora, continúa-
se coa análise do resto dos puntos 
de recollida. 

tegradas en cinco eixes de inter-
vención, centrados na planifica-
ción e seguimento da produción, 
na transferencia de información 
dende as entidades investigado-
ras e no apoio ao sector viveirís-
tico para garantir a subminis-
tración de planta, no fomento de 
recursos e aproveitamentos, no 
impulso á comercialización e á 
calidade da castaña e, por último, 
na mellora da competitividade 
das empresas.

Con todas estas medidas, búscase 
involucrar a todos os operadores 
implicados no sector, como a 
Administración, os distintos 
axentes económicos e sociais 
comarcais, os grupos de desen-
volvemento rural, os viveiros, os 
produtores forestais e os repre-
sentantes do tecido empresarial 
transformador e comercializa-
dor, con vistas a acadar a máxima 
xeración de valor engadido vin-
culado ao cultivo do castiñeiro.

Cómpre engadir que este progra-
ma obedece ás recomendacións 
do ditame da Comisión Especial 
de Estudo e Análise das Reformas 
da Política Forestal, de Preven-
ción e Extinción de Incendios 
Forestais e do Plan Forestal de 

O programa busca 
recuperar 8.000 
hectáreas de soutos

Estase a controlar 
bioloxicamente a 
avespiña do castiñeiro

Un Programa Estratéxico 
para favorecer ao castiñeiro 
e á produción da castaña



R E P O R T A X E

15

ao modelo de engorde que se des-
envolve no noso país e ás distintas 
formas de produción. A partir 
deste mes de xuño, os gandeiros 
asegurados poderán elixir entre 
tres sistemas de xestión diferentes 
e con novas agrupacións de razas, 
que permitirán unha mellor 
adaptación do seguro á realidade 
do sector.

Ademais, redúcese a idade 
mínima de indemnización -que 
pasa de oito a cinco semanas, 
modifícase e mellórase a contía 
e o período de compensación da 
garantía de saneamento e elimí-
nanse as bonificacións e recargos 
por garantías de vida, posto que 
se establecerán tarifas de refe-
rencia en cada un dos sistemas 
de xestión de vacún de engorde, 
sobre os que se aplicarán coefi-
cientes de adaptación ao risco 
(específicos de cada explotación), 
e en función da súa mortalidade 
previa. Esta novidade é especial-
mente importante para aquelas 
explotacións gandeiras con baixa 
sinistralidade, xa que o prezo da 
súa póliza podería verse reducido.

O Plan de 2021 pecha con 
cifras históricas
O inicio do Plan 2022 coincide 
co peche oficial do anterior Plan, 
que rematou con cifras histó-
ricas de seguros. Así, ata o 31 de 
maio asináronse máis de 156.000 
pólizas que cubriron máis de 380 
millóns de animais asegurados, 
un 21% máis que o ano anterior. 
O capital asegurado no total das 
liñas de seguros gandeiros tamén 
rexistrou un incremento do 6% 
con respecto ao plan anterior e 
superou os 3.695 millóns de euros.

O Plan de Seguros Gandeiros 
2022 entrou en vigor o 1 de xuño 
e estará vixente durante os próxi-
mos 12 meses. Composto por 12 
liñas de seguros gandeiros e tres 
de acuicultura, aqueles produ-
tores que contraten un seguro 
ata o 31 de maio de 2023 poderán 
beneficiarse das melloras que se 
incorporaron a varias das princi-
pais aseguradoras.

É o caso do seguro gandeiro de 
reprodución e produción, que 
representa case o 50% do capital 
asegurado no total das liñas 
gandeiras. O novo Plan incorpora 
melloras na garantía de perda de 
calidade do leite, incrementando 
a compensación polo aumento de 
células somáticas no depósito e 
permitindo a renovación do segu-
ro para operacións con calquera 
medio xeométrico. Ademais, faci-

litase o acceso de máis gandeiros á 
garantía de cría.

Sector ovino e caprino
Para aqueles produtores que des-
envolvan a súa actividade dentro 
do sector ovino e caprino, o Plan 
2022 inclúe melloras técnicas e 
tamén no que se refire ás subven-
cións, xa que as axudas concedidas 
pola Entidade Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) se incremen-
taron en 11 puntos aos gandeiros 
asegurados e descóntanse no mo-
mento da sinatura do seguro. 

Así mesmo, amplíase a garantía 
adicional de contaminación do 
leite por aflatoxinas coa cober-
tura da contaminación do leite 
por inhibidores do crecemento 
bacteriano -sen cambios na 
taxa- e redúcese nun 10% a taxa 
de garantía da brucelose, entre 
outras novidades.

Engorde de gando 
A liña que incorpora as maio-
res novidades no novo plan de 
seguros gandeiros é o de engorde 
de gando. As melloras, desenvol-
vidas en estreita colaboración co 
sector, están dirixidas a axeitar a 
liña ás necesidades dos gandeiros, 

Está composto por 
12 liñas de seguros 
gandeiros e tres de 
acuicultura

Novidades de calado no novo 
Plan de Seguros Pecuarios
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O principal obxectivo do Plan 
de Prevención e Defensa Contra 
os Incendios Forestais de Galicia 
(Pladiga 2022), aprobado pola 
Xunta de Galicia, é o de reducir ao 
máximo posible, tendo en consi-
deración os recursos dispoñibles, 
as consecuencias ecolóxicas, eco-
nómicas e sociais producidas polos 
incendios forestais. Nesta liña, o 
documento incorpora catro ám-
bitos diferentes de planificación: 
prevención; detección, disuasión, 
investigación e medidas correcto-
ras; extinción e formación.

O Pladiga 2022, que está vixen-
te ata que se aprobe unha nova 
actualización, presenta unha serie 
de novidades, entre as que desta-
can as melloras organizativas do 
dispositivo, a ampliación da rede 
de vixilancia fixa, avances tecno-
lóxicos e novas funcionalidades 
na loita contra o lume, o impulso 
á Unidade de Investigación de 
Incendios Forestais (UIFO) ou a 
actualización das parroquias de 
alta actividade incendiaria.

En relación co primeiro aspecto, 
vinculado coa mellora da organi-
zación, créase o sistema estrutural 
de mando operativo, co fin de me-
llorar a seguridade e a eficacia das 
operacións en incendios de com-
plexidade avanzada. O que se fai 

con este sistema é liberar de tarefas 
secundarias ao director técnico de 
extinción de cada lume, reforzan-
do o seu papel na coordinación do 
dispositivo. Ademais, establécese 
a sectorización, en caso necesario, 
dos incendios, para xestionar con 
maior eficacia os medios desprega-
dos e os labores de extinción.

Seis cámaras máis  
de vixilancia
Outra novidade do Pladiga 2022 
ten que ver coa vixilancia fixa. 
Así, dentro desta rede incremén-
tanse en seis as cámaras dispoñi-
bles, en tres novas localizacións, 
co que se acada a cifra de 148 
unidades en 74 localizacións. Estas 
cámaras contan cunha tecnoloxía 
de última xeración, especialmente 
deseñada para exteriores e vixi-
lancia forestal, con zoom remoto, 
movemento horizontal e vertical, 
rotación nos 360º automática e 
baixo demanda, visión panorámi-
ca e altas capacidades de gravación.

No eido tecnolóxico, introdúcense 
novas funcionalidades en canto á 
reconstrución do lume, aprovei-
tando as máis de 4.000 emisoras 
coas que conta o Servizo. Ade-
mais, pódense xerar perímetros 
automáticos relativos á superficie 
afectada, o que permitirá predicir 
o potencial do lume e tomar deci-
sións á hora de focalizar os medios 
nos puntos e momentos clave.

Medios mobilizados
En canto aos medios humanos 
e materiais mobilizados, man-
téñense en valores semellantes 
aos das últimas campañas. Así, 
o operativo estará integrado en 
total por máis de 7.000 persoas, 
contabilizando tanto os profe-
sionais propios da Xunta como 
os adscritos a outras administra-
cións. En relación co parque de 
maquinaria, destaca a renovación 
de 13 motobombas do servizo, que 
integrarán un despregamento 
conxunto de preto de 380 destes 
vehículos. Ademais, mobilizaran-
se ata 30 medios aéreos, achegados 
tanto pola Xunta como polo Es-
tado, unha cantidade semellante 
á da anterior tempada de alto risco.

Con respecto á investigación dos 
lumes, neste documento faise por 
primeira vez balance da actuación 
da Unidade de Investigación de 
Incendios Forestais (UIFO), que 
dende a súa creación o pasado 
ano realizou xa un total de 242 
dilixencias de diverso tipo, 
entre elas varias relacionadas coa 
posta a disposición xudicial de 
presuntos incendiarios. Pola súa 
distribución xeográfica, o maior 
número de dilixencias da UIFO 
levouse a cabo no distrito XIV Ve-
rín-Viana, seguido dos distritos 
XII Miño-Arnoia e IV Barbanza.

Mantense o esforzo humano   
e material fronte ao lume

Amplíase a rede de 
videovixilancia forestal

Incorpóranse 
melloras 
organizativas e 
tecnolóxicas no 
dispositivo



N O T I C I A S

17

N O T I C I A S

César Dorado, reelixido 
presidente de Acruga

para os gandeiros de rubia galega”, 
dixo César Dorado en declara-
cións aos medios tras destacar a 
elevada participación e agradecer 
o respaldo obtido nuns comicios 
onde a participación foi histórica. 
Avanzar nos distintos programas 
para mellorar a raza é outra das 
medidas previstas pola directiva 
de Acruga neste mandato.

formativos e de innovación, con 
profesionais altamente cualifica-
dos e coñecedores do seu oficio. A 
Axencia pretende aproveitar estas 
sinerxías para fortalecer un tecido 
industrial máis forte e competitivo 
no eido forestal.

César Dorado Pin seguirá á fronte 
da Asociación de Criadores de 
Raza Rubia Galega (Acruga) outros 
catro anos, despois de que a súa 
candidatura vencese á presenta-
da polo gandeiro da comarca da 
Mariña David López García nas 
eleccións celebradas pola entidade 
o pasado 20 de maio.

Dorado resultou gañador co 52,3% 
dos votos fronte ao 47,6% dos obti-
dos polo outro candidato nunhas 
eleccións onde a participación foi 
moi elevada: alcanzou o 90%. Este 
é o quinto mandato consecutivo 
do empresario lucense á fronte de 
Acruga, cuxo programa aposta 
pola continuidade e por conso-
lidar o realizado ata o de agora. 
Dos 1.304 socios da entidade que 

O Diario Oficial de Galicia publica-
ba o 3 de xuño o decreto polo que se 
nomea a Jacobo José Aboal Viñas 
como novo director da Axencia 
Galega da Industria Forestal 
(XERA). Esta Axencia volve estar 
adscrita ao organigrama da Conse-
llería do Medio Rural, dirixida por 
José González.

Durante a toma de posesión de 
Aboal como novo director de 
XERA, o conselleiro do Medio 
Rural destacou o seu compromiso 
e vinculación co eido forestal no 
que ocupou diferentes cargos nos 
últimos anos dentro da Dirección 
Xeral de Planificación e Ordena-
ción Forestal, da que foi subdirec-
tor xeral de Recursos Forestais. 
Jacobo J. Aboal naceu en Segovia 
en 1974 e é enxeñeiro Técnico 

podían votar nestas eleccións, re-
xistráronse un total de 1.184 votos 
en urna, dos que 60 foron nulos. 

“Imos traballar con ganas reno-
vadas para seguir avanzando en 
moitos dos proxectos que temos en 
marcha e na renovación de varios 
convenios coas administracións 
para lograr axudas e subvencións 

Forestal e enxeñeiro de Montes 
pola Escola Politécnica Superior de 
Lugo da Universidade de Santiago 
de Compostela.

Obxectivos de XERA
A Axencia Galega da Industria 
Forestal pretende acompañar ás 
empresas deste ámbito para im-
pulsar a súa actividade económica 
a través do fomento da formación, 
da innovación e do deseño. Busca 
apoiar as actividades que contri-
búan á creación de valor, axudando 
a mellorar a competitividade das 
empresas e potenciando as súas ini-
ciativas para xerar riqueza no rural 
e fomentar emprego de calidade.

Galicia conta cun ecosistema fores-
tal rico e variado, no que conflúen 
empresas, universidades, centros 

Jacobo J. Aboal, novo
director da Axencia Galega 
da Industria Forestal
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Trátase das 
primeiras aldeas 
modelo aprobadas 
dende a entrega 
en vigor da Lei de 
Recuperación da 
Terra Agraria

Porán en valor máis 
de 10 hectáreas 
arredor dos núcleos de 
poboación que buscan 
dinamizar

O Goberno galego declarou recen-
temente de utilidade pública e de 
interese social as aldeas modelo 
do Seixo (A Gudiña), Carzoá 
(Cualedro), Covelo (Taboadela), 
Francos de Proendos (Sober) e 
Mouteira-Parada (Cerdedo-Coto-
bade). Trátase das primeiras cinco 
aldeas declaradas tras a entrada 
en vigor da Lei de Recuperación 
da Terra Agraria de Galicia e ás 
que, polo tanto, se lle aplicará esta 
novidade, que implica o recoñece-
mento da existencia de razóns de 
interese público para a tramita-
ción de urxencia do seu procede-
mento e dos informes ambientais 
e sectoriais respectivos.

Esta declaración de utilidade 
pública permitirá axilizar a posta 
en valor de máis de 130 hectáreas 
arredor dos núcleos de poboación 
que se busca dinamizar, con case 
1.400 parcelas implicadas de preto 
de 600 propietarios. En concreto, 
a aldea modelo do Seixo abrangue 
30,6 ha, 223 predios e 76 propieta-
rios; a de Carzoá ten 53,68 ha, 389 
parcelas e 215 titulares; a aldea de 
Covelo conta con 15,05 hectáreas, 
223 parcelas e 109 propietarios; 
a de Francos de Proendos abarca 
12,87 hectáreas, 119 predios e 70 
propietarios e, por último, a aldea 
modelo de Mouteira-Parada cons-
ta de 17,99 hectáreas, 427 parcelas 
e 109 titulares.

Tras estas declaracións de uti-
lidade pública e interese social, 
o seguinte paso será aprobar os 
proxectos de ordenación pro-

dutiva, nos que se delimitarán 
–entre outros aspectos– os usos 
máis idóneos para a explotación 
das parcelas incluídas nas aldeas 
modelo e as obras e infraestrutu-
ras necesarias para a súa posta en 
produción, así como as operacións 
de limpeza para os predios que 
asuman o compromiso de adhe-
sión ao Banco de Terras de Galicia.

Investigación da titularidade
De ser necesario, poderanse levar 
a cabo tamén traballos de inves-
tigación da titularidade daqueles 
predios dos que se ignore quen é o 
seu dono. Finalmente, a Axencia 
Galega de Desenvolvemento 
Rural (dependente da Conselle-
ría do Medio Rural) realizará a 
convocatoria dun procedemento 
de concorrencia competitiva para 
a selección de propostas de cara 
ao aproveitamento de parcelas 
incorporadas ás aldeas modelo.

As aldeas modelo son unha das 
principais figuras de posta en 
valor que recolle a Lei de recu-
peración da terra agraria, xunto 
cos polígonos agroforestais e as 
agrupacións de xestión conxun-

ta. En total, actualmente hai 19 
aldeas declaradas en Galicia, para 
recuperar preto de 525 hectáreas 
distribuídas en case 8.600 predios.
 

Mediante estes instrumentos, 
perséguese avanzar na procura 
da recuperación da actividade 
económica e social dos terreos de 
antigo uso agrícola, gandeiro e 
forestal –particularmente daque-
les que se encontran en situación 
de abandono e infrautilización–, 
así como dos núcleos incluí-
dos neles. O obxectivo é fixar 
poboación e mellorar a calidade 
de vida nestas zonas, ao tempo 
que se aumenta a seguridade das 
persoas e dos seus bens ao exercer 
este aproveitamento das terras de 
devasa natural fronte aos incen-
dios forestais.

Cinco aldeas modelo galegas,    
declaradas de utilidade pública



É bo 
que sexa 
de aquí

Xusto
de aquí
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As dúas entidades 
asinaron 
recentemente 
un convenio de 
colaboración

Promoverán cursos de 
formación en novas tecnoloxías 
e emprendemento de forma 
conxunta

AFAMMER, a Asociación de Fa-
milias e Mulleres do Medio Rural, 
e AGAMUR, a Asociación Galega 
de Mulleres Rurais, asinaron hai 
algunhas semanas en Santiago de 
Compostela un convenio de cola-
boración que lles permite realizar 
accións conxuntas co obxectivo de 
defender os intereses das mulle-
res que viven en zonas rurais. As 
dúas organizacións comprometé-
ronse publicamente a promover 
a conciliación e a igualdade de 
oportunidades entre mulleres e 
homes, evitando así calquera tipo 
de discriminación, e especialmen-
te daquelas que viven no rural.

Ao comezo do acto, a presidenta 
de AGAMUR, María Eugenia 
Medina, explicou que a súa 
asociación “naceu en 2019 para 
tratar de mellorar as condicións 
das mulleres que viven no rural 
galego. Lamentablemente, debi-
do á crise sanitaria, non puide-
mos levar a cabo todas as accións 
que nos gustaría, pero estamos 
seguros de que 2022 será o ano do 
noso despegue”. 

Para iso, tras meses de produtivas 
negociacións, asinouse este conve-
nio de colaboración con AFAM-
MER, unha das asociacións de 
mulleres rurais máis importante 
de España, tanto polo número de 
afiliadas, como pola súa organiza-
ción territorial e pola importancia 
dos logros acadados. Unha orga-
nización que  foi fundada no ano 
1982. A súa importancia tamén 

se demostra no feito de estar 
presente en máis de 15 organiza-
cións internacionais, como, por 
exemplo, o Consello Económico e 
Social das Nacións Unidas, a Rede 
Rural Europea, ou o Movemento 
Mundial das Nais.

Día histórico  
Durante a sinatura do acordo de 
colaboración, a presidenta da Aso-
ciación de Familias e Mulleres do 
Medio Rural, María del Carmen 
Quintanilla, quixo salientar que 
“hoxe é un día histórico para nós 
porque asinamos un convenio 
que nos permitirá contar ao 
mundo o que significa ser muller 
rural España e en Galicia. E fala-
mos dun colectivo vertebrador e 
imprescindible para o desenvol-
vemento económico e social do 
país. Se nos centramos en Galicia, 
o 54% dos propietarios agrarios do 
sector lácteo son mulleres”.

Nas súas respectivas interven-
cións, as presidentas das dúas 
asociacións deixaron claro que 
no rural queda un importan-
te e amplo traballo de campo 
por facer. As mulleres deben 
ser formadas en aspectos tan 
importantes coma o empren-
demento ou a dixitalización, 
ámbitos imprescindibles hoxe 

en día para acadar a independen-
cia das mulleres rurais. Nesta 
liña, AFAMMER e AGAMUR 
comezarán nos próximos meses 
a impartir cursos de 40 horas de 
duración sobre alfabetización 
dixital e formación empresarial 
no ámbito tecnolóxico.

María del Carmen Quintanilla 
tamén quixo centrar a atención 
na Lei de 2011 de Titularidade 
Compartida das Explotacións 
Agrarias e Gandeiras. “Esta é 
unha norma que, finalmente, 
deu lexitimidade ás mulleres do 
rural para que poidan cobrar o 
50% do PAC, entre outros moitos 
aspectos. Desafortunadamente, 
esta lei non tivo a visibilidade 
nin o impulso que debería ter. En 
AFAMMER levamos un tempo 
difundindo as características e 
beneficios que ofrece esta norma 
noutros puntos de España, e 
comezaremos a facelo en Galicia 
conxuntamente con AGAMUR a 
partir de agora”.

As asociacións AFAMMER e   
AGAMUR colaboran en beneficio 
das mulleres rurais galegas
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O Instituto de Seguridade e Saúde 
Laboral de Galicia (ISSGA), depen-
dente da Consellería de Promoción 
do Emprego e Igualdade da Xunta, 
ten entre as súas liñas de acción un 
programa específico de promoción 
da prevención, mellora da xestión 
preventiva e redución da sinis-
tralidade para o sector forestal, 
a actividade da silvicultura e a 
industria madeireira.

Este programa inclúe a realización 
de accións de asesoramento, infor-
mación e sensibilización especí-
ficas para reducir a sinistralidade 
laboral nestas actividades. Entre 
elas, figura o desenvolvemento de 
accións formativas teórico-prác-
ticas en materia preventiva co 
obxectivo de dotar aos participan-
tes de habilidades que permitan 
fomentar entre eles unha cultura 
preventiva que favoreza a dimi-
nución dos accidentes laborais no 
sector. Ademais, preténdese mello-
rar as condicións de seguridade e 
saúde laboral no desenvolvemento 
destas actividades.

Grupo de traballo forestal 
do ISSGA
A documentación técnica do curso, 
tanto a aplicación Alerta ISSGA 
como o material impreso do mes-
mo, realizouna o grupo de traballo 
forestal do Instituto de Seguridade 
e Saúde Laboral de Galicia. Un 
equipo conformado por represen-
tantes das principais empresas do 
sector forestal da comunidade e por 
persoal técnico do Instituo.

A documentación foi elaborada 
atendendo á singularidade das tare-
fas do colectivo profesional ao que 
vai dirixida. Neste sentido, cómpre 
destacar que se trata de traballos 
emprazados no monte, á intem-
périe, durante períodos curtos de 
tempo e con tarefas de especial 
risco, polo que a planificación dos 

traballos é fundamental. Amais dis-
to, comparten un mesmo lugar de 
traballo cuadrillas e empresas que 
precisan dunha boa coordinación e 
comunicación entre elas. Parale-
lamente, fanse desprazamentos 
diarios ata os puntos de traballo e 
cunha importante manipulación 
manual de cargas.

Fórmulas innovadoras
A forma de impartir formación 
nestes últimos anos foi evolucio-
nando moito e o ISSGA incorpo-
rou fórmulas innovadoras que 
complementan e melloran a meto-
doloxía tradicional, integrando as 
novas tecnoloxías. 

Unha delas é a gamificación, o 
emprego de mecánicas de xogo en 
contornas e aplicacións non lúdicas 
co fin de potenciar a motivación, 
a concentración, o esforzo, a fide-
lización e outros valores positivos 
comúns a calquera xogo.

R E P O R T A X E

No caso desta proposta, o ISSGA 
pretende potenciar os atributos 
da gamificación aplicándoos ao 
ámbito da prevención de riscos 
laborais e á contorna forestal, 
utilizando para iso determinadas 
ferramentas e aplicacións das que 
xa dispón o organismo e deste 
xeito, influír no comportamento 
das persoas durante o manexo de 
ferramentas e equipos de traballo 
empregados neste sector.

Esta actividade formativa confi-
gúrase como un complemento á 
formación impartida en centros 
educativos de formación profesio-
nal onde teñen lugar ciclos formati-
vos do ámbito agroforestal.

Seis edicións do curso 
de gamificación
Así pois, neste 2022 o ISSGA 
está a promover media ducia de 
formacións do curso denominado 
“Gamificación para avanzar na pre-
vención de riscos laborais no sector 
forestal” cunha duración de 15 ho-
ras lectivas. En marzo, a actividade 
formativa celebrouse no CFEA de 
Lourizán e no CIFP de Santiago. En 
abril,  fíxose no IES Antón Alonso 
Ríos de Tomiño e en xuño no IES 
San Rosendo de Mondoñedo. Entre 
os vindeiros meses de setembro a  
novembro, a actividade realizarase 
no IES de Sergude e nese mesmo 
mesmo período de tempo tamén se 
porá en marcha no IES de Guísamo.

A prevención de riscos 
laborais no sector forestal a 
través da gamificación

O ISSGA promove 
a prevención a 
través de accións 
de asesoramento, 
información e 
sensibilización 
específicas
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que o borrador de Real Decreto 
(en elaboración) do Ministerio 
de Agricultura sobre dereitos de 
axuda básica á renda contempla 
esta posibilidade. Polo demais, 
Galicia comparte o criterio 
sobre a necesidade de aplicar 
unha PAC máis equitativa, 
que beneficie especialmente as 
pequenas explotacións profesio-
nais, pero de carácter familiar, 
que son as que predominan na 
nosa comunidade e, en xeral, 
na Cornixa Cantábrica. Por iso 
avogamos por un tope de axudas 
por explotación de 60.000 euros 
e que se aplique o pago redistri-
butivo nas primeiras hectáreas 
da explotación, con importes 
do 50% do valor medio rexional. 
Desde o comezo da negociación 
para este novo período, as catro 
comunidades cantábricas de-
mandamos que o Plan Estratéxi-
co nacional da PAC recoñecera o 
modelo de explotación familiar 
agraria sustentable do norte de 
España, que é pola que tamén 
aposta Europa. Nesa liña, segui-
mos defendendo con firmeza os 
intereses dos nosos agricultores, 
gandeiros e silvicultores, con 
argumentos sólidos, pero -ao 
tempo- con plena lealdade ao 
Goberno de España.

Como afectará a nova PAC 
ao sector agrogandeiro 
galego?
En primeiro lugar, cómpre dicir 
que a menor dependencia de Ga-
licia das axudas directas da PAC, 
con respecto a outras comunida-
des autónomas, é un feito positi-
vo. Iso significa que as explota-
cións galegas son competitivas e 
están menos condicionadas por 
estas achegas á hora de concretar 
a súa conta de resultados. Con 
respecto á nova PAC e á superfi-
cie galega con dereitos de axuda, 
a Xunta acadou en xullo de 2021 

o compromiso do Goberno cen-
tral de regularizar esta cuestión, 
unha reclamación histórica que 
permitirá que agricultores e 
gandeiros galegos poidan cobrar 
achegas por terreos elixibles 
(aqueles declarados) que ata o de 
agora non percibían. Isto é cohe-
rente cos instrumentos que está 
a impulsar a Lei de recuperación 
da terra agraria de Galicia -e que 
está desenvolvendo e aplicando 
a Xunta- para fomentar o forta-
lecemento da superficie agraria 
útil da nosa comunidade. Neste 
sentido cómpre poñer en valor 

“Avogamos por un 
tope de axudas por 
explotación de 60.000 
euros e que se aplique o 
pago redistributivo nas 
primeiras hectáreas”

“A nosa menor dependencia da PAC   
respecto a outras comunidades é un feito  
positivo”

Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias    
Agroalimentarias

José Balseiros
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Para facer cumprir a lei da 
cadea alimentaria é preci-
so dotarse de ferramentas 
de seguimento e control 
¿Cando cre que estarán 
funcionando a AICA Galega 
e o Observatorio da Cadea? 
¿Que medios e competen-
cias van a ter?
Ambos organismos están xa 
traballando. Como dixen, o 
Observatorio da cadea alimen-
taria será a entidade encargada 
de emitir informes sobre a 
situación económica do sector 
primario galego, uns estudos 
que permitirán a todos os axen-
tes da cadea de valor adoptar as 
mellores decisións posibles en 
relación á xestión dos custos de 
produción ou os prezos dos seus 
produtos. Con respecto ao Servi-
zo da Cadea Agroalimentaria e 
Control de Prácticas Comerciais 
Desleais, que asume na prácti-
ca as funcións da Axencia de 
Información e Control Ali-
mentario de Galicia, o seu labor 
terá como principal obxectivo 
asegurar que se cumpra a Lei da 
cadea alimentaria, en particular 
que se free a situación actual de 
venda a perdas xeneralizada. 
Para isto, levaranse a cabo as 
pertinentes actuacións de con-
trol sobre o funcionamento e a 
transparencia na cadea de valor.

Nos últimos meses esta-
mos a ver como en Galicia 
están a mellorar os prezos 
que os gandeiros están a 
percibir polo leite. ¿Cre 
que os datos de custes 
elaborados pola aplicación 
conta láctea da Consellería 
do Medio Rural teñen algo 
que ver?
Todo axuda, sen dúbida. 
Estamos moi contentos cos 
resultados obtidos a través da 
aplicación Conta Láctea, na 
medida en que contribúen a 
mellorar a xestión empresarial 
das explotacións. En todo caso, 
seguimos lamentando que o 
Ministerio se negue a conside-
rar esta ferramenta –ou outras 
semellantes– como instrumen-
to oficial de cálculo de custos, 
algo que beneficiaría a posición 

Que medidas se están a 
tomar dende a súa Direc-
ción Xeral para minimizar 
o impacto para o sector 
gandeiro da actual crise 
das materias primas e do 
incremento dos custes de 
produción?
A Xunta é consciente da actual 
situación que está atravesando 
o sector primario galego debido 
á alza dos custos de produción 
por mor da suba da electrici-
dade, dos carburantes e das 
materias primas, entre outras 
causas. Xa advertimos hai 
moito tempo desta situación 
ao Goberno central a través de 
misivas, en conferencias secto-
riais e aportando dous informes 
de custos, un do sector lácteo e 
outro do cárnico. Así, a Xunta 
actuou de forma áxil no marco 
das súas competencias e xa 
aprobou un paquete de medidas 
para paliar as consecuencias da 
alza de prezos e para achegar 
liquidez ás explotacións. Por un 
lado, aprobamos no Consello 
da Xunta unha inxección de 
liquidez pola vía do financia-
mento de circulante. Ademais, 
está aberto o prazo para anti-
cipar os 200 millóns de euros 
das axudas da PAC. En ambos 
casos sen custos de xuros nin 
financeiros, ao ser subvenciona-
dos pola Consellería do Medio 
Rural. Neste contexto, vimos de 
habilitar a inxección de máis de 
17,1 millóns de euros en axudas 
directas para o sector cárnico, a 
través dunha modificación da 
liña de anticipos da PAC actual-
mente aberta (publicada o pasa-
do 8 de xuño no DOG), de forma 
que se poida incluír tamén o 
anticipo das axudas previstas 

para este concepto. A maiores, 
reclamamos ao Banco de España 
que autorizase ás entidades 
financeiras a concesión dunha 
moratoria dun ano no pago das 
amortizacións dos préstamos a 
longo prazo que teñen vivos no 
sector agroalimentario. 

Por outra banda, iniciamos 
a posta en marcha do Obser-
vatorio da cadea alimentaria 
galega, como organismo emisor 
de informes sobre a situación 
económica do sector prima-
rio galego. Tamén, do Servizo 
da Cadea Agroalimentaria e 
Control de Prácticas Comerciais 
Desleais, que asume as funcións 
da Axencia de Información e 
Control Alimentario de Galicia, 
para dar cumprimento ás obri-
gas da Lei da cadea alimentaria, 
singularmente a prohibición da 
venda a perdas. Ademais, tamén 
estamos a traballar na actualiza-
ción do decreto para a posta en 
marcha do Observatorio lácteo, 
onde se escenificará a relación 
entre os elos desta cadea de 
valor. En calquera caso, insisti-
mos en reclamar medidas máis 
a medio e longo prazo, como é a 
aplicación efectiva da lei estatal 
da cadea alimentaria, para 
prohibir a venda a perdas. Neste 
sentido, esiximos ao Ministe-
rio de Agricultura que aplique 
unha norma que na práctica 
estase revelando como “papel 
mollado”. Pola nosa parte, 
seguimos traballando a reo en 
prol de todos os sectores agro-
gandeiros, con medidas como 
o recente protocolo na cadea 
de valor da carne (coordinado 
pola Xunta), orientado a loitar 
contra a venda a perdas. Ade-
mais, cómpre lembrar que, para 
valorizar a carne de Ternera 
Gallega Suprema, imos poñer en 
marcha unha campaña nacional 
de promoción cun orzamento de 
1,4 millóns de euros, financiada 
pola Xunta e pola Indicación 
Xeográfica Protexida Ternera 
Gallega. As estratexias secto-
riais para o leite, a carne ou o 
viño son outras das actuacións 
da Xunta en defensa destes 
eidos produtivos, estratéxicos 
para o campo galego.

“Estamos moi contentos 
cos resultados obtidos coa 
aplicación Conta Láctea, 
contribúe a mellorar a 
xestión empresarial das 
explotacións”
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negociadora dos gandeiros á 
hora de reclamar que se lles 
pague un prezo xusto polo seu 
produto, que non só cubra os 
custos, senón que asegure a 
necesaria marxe de beneficio, 
para garantir a competitivida-
de e viabilidade do sector.

As explotacións de orien-
tación cárnica son agora 
as que peor o están pasan-
do ata o punto de plan-
texarse o peche, en moitos 
casos, por non poder ven-
der a un prezo rentable. 
¿Como están a funcionar 
as medidas para dar máis 
valor á cadea do sector 
cárnico?

Como xa indiquei, vimos de ha-
bilitar máis de 17,1 millóns de 
euros en axudas directas para o 
sector cárnico, a través dunha 
modificación da liña de antici-
pos da PAC actualmente aberta. 
Esta é unha medida de urxen-
cia, tendo en conta as dificul-
tades do sector, pero ademais 
seguimos traballando a medio 
e longo prazo, con iniciativas 
coma o protocolo na cadea de 
valor da carne, que nos servirá 
para afrontar a situación de 
venda a perdas ou a campaña de 
promoción de Ternera Gallega 
Suprema, orientada a valorizar 
estas producións no mercado 
nacional. Confiamos en que to-
das estas actuacións contribúan 
a mellorar a situación de toda 
a cadea de valor en xeral e dos 
gandeiros en particular, que 
son o elo máis sensible.

¿Como ve o futuro da 
agroindustria galega?
Son razoablemente optimista. 
Nos últimos tempos estamos 
vendo como cada vez son máis 
as industrias que se interesan 
por investir en Galicia para 
valorizar os seus produtos 
agroalimentarios, en especial os 

vinculados a subsectores coma 
o lácteo. Este eido produtivo, 
estratéxico para o noso rural, 
vive un momento de estabilida-
de e de crecemento progresivo 
dos prezos, que nos fai pensar 
nun futuro prometedor, en 
canto á súa viabilidade e com-
petitividade. Noutros eidos, 
como a produción cárnica, vi-
tivinícola ou ecolóxica, Galicia 
segue despuntando, consonte 
ás liñas de traballo impulsa-
das dende a UE e vinculadas 
ao Pacto Verde Europeo ou a 
estratexia “da granxa á mesa”. 
Ademais, continuamos traba-
llando con diferentes medidas 
de carácter legal, para facili-
tar a ordenación, o fomento 
e a promoción dos sectores 
agrogandeiros. Medidas como 
a Lei de recuperación da terra 
agraria, que vén de cumprir 
un ano de vixencia e que está 
dando moi bos resultados na 
posta en valor e a mobilización 
deste recurso fundamental 
para as explotacións. Tamén, a 
futura lei da calidade alimenta-
ria, un texto que vai contribuír 
de xeito decisivo a valorizar as 
nosas producións nos diferen-
tes mercados.

“Continuamos 
traballando con diferentes 
medidas de carácter 
legal, para facilitar a 
ordenación, o fomento e 
a promoción dos sectores 
agrogandeiros”
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O Terrus CVT de Steyr, 
premiado polo seu  
deseño vangardista

A nova xeración de tractores Steyr 
Terrus CVT de 250-300 CV recibiu 
un novo recoñecemento interna-
cional: o premio iF Design Adward. 
Neste caso, o xurado valorou, entre 
outros moitos factores, a unión de 
forma e a funcionalidade da gama. 

O galardón súmase a outros 
obtidos por este moderno modelo, 
como o Rede Dot Design Award 
2022 na categoría Deseño de Pro-
duto, e o German Design Award 
2022 no apartado Deseño Excelen-
te de Produto. 

O xurado outorga o selo iF a 
aqueles produtos que incorporan 
elementos que benefician aos 
usuarios e melloran o perfil da 
comunidade do deseño. 

Cambios no capó e na cabina
Os novos tractores Terrus CVT 
chegaron ao mercado no ano 2021 
para substituír aos modelos de 
primeira xeración. Con tres mo-
delos de entre 250-300 CV, a nova 
gama destaca na actualidade por 
incorporar un deseño moi influen-
ciado pola filosofía vangardista de 
Steyr, centrada en conceptos novos 
e atractivos e, ao mesmo tempo, 
prácticos e enxeñosos. 

O novo Terrus CVT foi mellorado 
desde o capó ata o interior 
da cabina do operador, para 
incrementar a eficiencia, o confort 
e o mantemento. Sendo unha 
máquina de traballo agrícola, 
os exercicios de estilo realizados 
para reinventar o Terrus CVT 
calculáronse con exactitude para 
combinar forma e funcionalidade, 
“así como para crear un tractor no 
que o estilo teña un propósito e que 
se utilice para crear unha mellor 
ferramenta de traballo”, indica 
Steyr nun comunicado.

“Este último premio de deseño 
á nova xeración de tractores 
Steyr Terrus CVT supón un gran 
recoñecemento ao arduo labor do 
equipo de deseño de CNH Indus-
trial á hora de crear máquinas que 
combinan o estilo coa calidade, a 
funcionalidade, a eficiencia e a sus-
tentabilidade do produto”, afirma 
David Wilkie, director do centro 
de deseño de CNH Industrial. 

“Steyr ten unha identidade única 
e, como marca europea de CNH 
Industrial especialista en tractores, 
conta coa mesma reputación en 
estilo que a que ten pola súa calida-
de”, sinalan desde a marca.

Os gañadores recibiron os premios 
o pasado 16 de maio na noite dos iF 
Design Awards, celebrada no escena-
rio de teatro máis grande do mundo, 
o Friedrichstadt-Palast, en Berlín.

O xurado outorga o selo 
iF a aqueles produtos que 
incorporan elementos que 
benefician aos usuarios 

Os iF Design Awards, celebrados 
por primeira vez no ano 1953, 
considéranse uns dos premios 
máis prestixiosos do mundo da súa 
clase. Un xurado independente de 
expertos internacionais no mundo 
do deseño industrial reúnese para 
determinar os gañadores de cada 
edición baseándose en criterios 
exclusivamente obxectivos. 

A nova gama destaca 
por incorporar 
conceptos novos  
e atractivos e, ao 
mesmo tempo, 
prácticos e enxeñosos
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O deseño da banda de rodadura 
e unha durabilidade única son 
dúas das principais característi-
cas do FL 695, o novo pneumático 
de BKT específico para remol-
ques de construción e aplicacións 
de transporte agrícola que a 
firma acaba de lanzar ao mer-
cado. Con esta nova oferta, BKT 
pretende cubrir as necesidades 
dos usuarios máis esixentes. 

Pero que fai tan distinto a FL 695 
respecto a outros pneumáticos 
deste tipo? Trátase dun produto 
agroindustrial moi innovador 
que, ademais do deseño tan es-
pecial da súa banda de rodadura 
cun exclusivo patrón de bloques 
centrais–que lle achega unha 
gran estabilidade e resistencia 
mesmo para cargas pesadas–, 
permite unha autolimpieza 
óptima tanto dentro como fóra 
da estrada, grazas, entre outros 
aspectos, á profundidade da súa 
banda. 

Sen dúbida, a resistencia é 
outra das súas principais vir-
tudes, indican desde a marca 
líder en fabricación de pneu-
máticos industriais. E é que o 
fabricante quixo ampliar a súa 
xa ampla oferta cunha nova 
proposta dirixida especifi-
camente aos remolques nas 
aplicacións máis esixentes 
de transporte, e fíxoo cun 

produto que de verdade responde 
as necesidades reais dos usuarios, 
din en BKT.

A proba de cortes
E é que este pneumático radial é 
extremadamente resistente grazas 
a un labor de investigación que 
permitiu unha blindaxe perfecta: 
unha forte carcasa con varias capas 
de aceiro recubren o pneumático in-
dustrial FL 695 proporcionándolle 
desta forma a mellor defensa contra 
todo tipo de cortes e picadas. 

“Escoller uns pneumáticos 
específicos para os remolques, 
que melloren o seu rendemento 
e a eficiencia de produción é sen 
ningunha dúbida un factor cru-
cial na frota de calquera empresa. 
Os remolques xogan un papel 
esencial”, indican desde BKT. 

Todas estas prestacións gaña-
doras converten ao FL 695 nun 

verdadeiro aliado mesmo nas 
operacións de transporte máis di-
fíciles. Actualmente, o pneumá-
tico está dispoñible no tamaño 
650/55 R 26,5. 

Esta novidade súmase, así mes-
mo, á ampla gama de pneumá-
ticos de BKT que, entre outros 
factores, mantén desde hai anos 
unha filosofía moi ben definida: 
canto máis específico sexa un pro-
duto e estea máis adaptado a cada 
necesidade, máis sostible será. 

“A elección do pneumático ade-
cuado para cada operación evita 
o desgaste prematuro e reduce 
a resistencia ao rodamento”, 
engaden desde a empresa, men-
tres apuntan que isto se traduce 
nunha maior durabilidade do 
produto, nun menor consumo 
de combustible e, por tanto, nun 
menor impacto ambiental. 

BKT ofrece, de feito, máis de 
3.200 produtos específicos 
para multitude de aplicacións 
e sectores. 

O FL 695 é extremadamente 
resistente grazas a un labor de 
I+D que permitiu unha blindaxe 
perfecta

BKT lanza un novo pneumático 
industrial para remolques 
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A nova serie é 
perfecta para os 
viñedos, onde a 
personalización é  
un factor esencial

Tractores 5G de John Deere, 
a maquinaria intelixente

Colleitadora autopropulsada: 75 anos innovando

Contan coas últimas 
tecnoloxías para 
xestionar o traballo 
en pendentes 
pronunciadas e en 
fileiras estreitas

Os viñedos e as hortas necesitan 
maquinaria especializada, poten-
te, versátil, eficiente e con carac-
terísticas de produtividade moi 
específicas. Os tractores da serie 
5G de John Deere cumpren todos 
estes requisitos. Foron deseñados 
para ofrecer o máximo rende-
mento en calquera das configura-
cións estreitas, baixas ou anchas 
adaptadas aos traballos do campo, 
cunha nova e cómoda cabina feita 
á medida das necesidades do usua-
rio, indican desde a compañía. Son 
perfectos para cultivos como os 
viñedos, onde a personalización é 
un factor esencial para o éxito de 
calquera colleita. 

Así, na serie 5G, John Deere 
inclúe cinco modelos novos, máis 
potentes na configuración GV, 
GN, GF e GL. Ademais, ofrecen 
maior versatilidade de potencia 
para traballar nas ringleiras máis 
estreitas do viñedo, xa que a gama 
de modelos GV recibe dúas novas 
versións de potencia: a 5105G e a 
5115G, cunha potencia máxima de 
105 CV e 120 CV. 

Explican desde a firma que os 
novos tractores desta serie non só 
resultan máis fáciles de operar, 
tamén son máis intelixentes. 

Módulos telemáticos
Os tractores poden equiparse 
opcionalmente co sistema Isobus 

Neste sentido, con Dynamic 
Steering, a resistencia do volante 
de dirección cambia automatica-
mente coa velocidade de avance. 
A velocidades reducidas, o esforzo 
de dirección necesario baixa 
significativamente, sobre todo nas 
manobras de xiro pechadas. Pola 
súa banda, a función AutoClutch 
facilita as manobras nas penden-
tes, xa que o embrague se conecta 
ao pedal de freo. 

O modelo 55 foi a primeira colleitadora autopropulsada de 
John Deere e, en moitos sentidos, adiantouse ao seu tempo, 
xa que a súa arquitectura de deseño foi a precursora das 
actuais. O modelo 55 segue sendo un referente. A posición de 
condución central é elevada, o motor está situado detrás do 
condutor, preto das rodas traseiras, e é moi estable grazas, en-
tre outras razóns, a que o depósito de gran está preto do eixo 
dianteiro, xa que o peso adicional sobre o mesmo proporcio-
na unha tracción extra.

e reequiparse co módulo telemá-
tico JD-Link. E que significa isto? 
Pois que permiten a súa conexión 
gratuíta ao John Deere Operations 
Center, o que aforra tempo e diñeiro 
ao usuario porque as operacións po-
den dixitalizarse e planificarse con 
maior facilidade, xa que as últimas 
ferramentas de xestión de frotas 
veñen co tractor de forma gratuíta. 

Os tractores, así mesmo, poden dis-
por de funcións completas, como 
Dynamic Steering e AutoClutch, 
para xestionar o traballo en pen-
dentes pronunciadas e ringleiras 
estreitas de forma máis eficiente. 
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FIMA 2022 rematou a súa última 
edición nun ambiente moi 
positivo, co sector centrado en 
afrontar os retos que  se presentan 
nunha contorna socioeconómica 
incerta. Nun comunicado emitido 
aos medios de comunicación, 
Feira de Zaragoza quixo agrade-
cer especialmente o seu apoio ás 
1.130 firmas expositoras, insti-
tucións, asociacións, entidades, 
organismos e colexios profesio-
nais, prensa técnica, así como aos 
104.148 visitantes profesionais 
que fixeron desta edición do foro 
un espazo onde o mundo agrario 
foi o gran protagonista. 

Un espazo onde se premiou a 
tecnoloxía de 11 empresas, onde 
se realizaron máis de 40 xornadas 
técnicas con máis de 3.700 partici-
pantes e onde o Congreso Nacional 
de Desenvolvemento Rural tivo 
un papel moi destacado, grazas ao 
excelente traballo das asociacións 

nacionais e firmas españolas parti-
cipantes, organizadas por Agragex 
e pola Feira de Zaragoza.

Durante esta edición falouse de 
tecnoloxía, profesionalización, 
sustentabilidade, eficiencia, retos, 
oportunidades e, do mesmo xeito, 
houbo un espazo para o encontro 
e o networking. En definitiva, o 
evento tivo un valor engadido e 
destacou por contribuír a ofrecer 
posicionamento ao servizo do 
conxunto da agricultura. 

Enquisa
A partir dos resultados das enqui-
sas realizadas durante e despois do 
evento, a 42 edición da Feira Inter-
nacional de Maquinaria Agrícola, 
FIMA, foi valorada por expositores 
e visitantes, grazas á xeración 
de oportunidades de negocio, á 
presenza de innovacións tecno-
lóxicas e á calidade dos contactos 
profesionais, durante os cinco días 
de celebración. Os datos, presen-
tados nunha xuntanza do Comité 
Organizador, serviron para dar a 
coñecer o grao de satisfacción e os 
puntos de mellora desta convocato-
ria cara á estratexia do ano que vén.

Neste sentido, dende a organiza-
ción da Feira quérese agradecer 
a contribución das numerosas 
persoas que fixeron posible esta 
importante edición e afirman a 
súa vontade de seguir traballan-
do na estratexia para a vindeira 
edición do foro, que terá lugar na 
Feira de Zaragoza durante o mes 
de febreiro de 2024.

oficiais de enxeñeiros agrónomos 
de Aragón, Navarra e País Vasco, 
coa colaboración do Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación, o Goberno de Aragón e a 
propia Feira de Zaragoza.

Centros de formación
Así mesmo, FIMA 2022 recibiu 
numerosos alumnos, proceden-
tes de centros de formación de 
distintos puntos da península, 
algo fundamental para favorecer 
a introdución dos mozos no agro. 
Do mesmo xeito, o evento desta-
cou especialmente o importante 
papel da muller no sector agrario, a 
través de casos de éxito de mulleres 
inspiradoras, onde se abordou a 
xestión do talento e onde se expu-
xeron políticas de fomento do seu 
emprendemento e participación.

A internacionalización do evento, 
nun momento especialmente 
complicado polas circunstancias 
do mercado e as restricións de 
mobilidade, mereceu un apartado 
especial, non só polo importante 
número de empresas expositoras 
de 35 países, senón polos máis de 
1.000 encontros entre misións 
comerciais de empresas inter-

1.130 firmas 
expositoras fixeron 
posible o foro

FIMA acolleu máis de 40 
xornadas técnicas con máis de 
3.700 participantes

FIMA 2022 recibe máis 
de 104.000 visitantes 
profesionais
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adoptando a nova identidade visual 
dos vehículos comerciais de Renault, 
onde destacan os focos en forma de C 
e o enorme diamante situado na parte 
central superior da máscara.

Construído sobre a plataforma B0+ 
en Marrocos, o novo Express mide 
4.393 [mm] de lonxitude, 1.811 mm 
de alto e 1.775 [mm] de ancho, cunha 
distancia entre eixes que acada os 
2.812 mm.

A isto engádese unha zona de carga 
de 1.915 mm de lonxitude, 1.170 
mm de ancho e 1.100 mm de alto, 
que lle permite transportar ata 
750 kg de carga, cun volume de 
3,3 m3. A zona de carga tamén ten 
unha porta lateral corrediza cuxa 
abertura alcanza os 716 mm e ten 
unha altura de 1.100 mm, mentres 
que as portas traseiras son asimétri-
cas en proporción 60/40 e teñen un 
ángulo de apertura de 180°.

do fabricante francés. A súa chega-
da suporá a desaparición do ZOE. 
Tamén en 2024 estará o Scénic 
E-Tech, un SUV compacto baseado 
na plataforma CMF-EV dos Mega-
ne E-Tech e Nissan Ariya, ademais 
dunha furgoneta eléctrica.

Tras o exitoso lanzamento da 
quinta xeración do Renault Clio, e 
co obxectivo de mellorar a súa gama 
de vehículos comerciais, a marca 
francesa Renault presentou recente-
mente o novo Express. Un dos seus 
modelos emblemáticos, que volve 
á vida completamente renovado. O 
Renault Express foi comercializado 

Durante o primeiro semestre de 
2022, Renault vendeu 716.720 
turismos e vehículos comerciais a 
nivel mundial, unha caída respecto 
das 858.634 unidades entregadas o 
ano pasado debido principalmente 
á súa saída do mercado ruso tras 
a venda de AvtoVAZ. Porén, a 
súa gama E-Tech electrificada 
(híbridos, híbridos enchufables e 
eléctricos) supuxo o 36% das súas 
entregas en Europa.

Isto supón unha clara mellora con 
respecto ao 26% obtido no mesmo 
período do ano anterior, e permite 
que a firma francesa estea por riba 
da media do mercado, que segue 
por debaixo do 30%. Estes resulta-
dos están en liña co seu obxectivo 

orixinalmente entre 1985 e 2002, acu-
mulando máis de 1.730.000 unidades 
vendidas en todo o mundo, conver-
téndose nun verdadeiro cabalo de 
batalla para a marca neste segmento.

Retomar o camiño exitoso
Hoxe, Express volve en gloria e 
maxestade para retomar o camiño 
exitoso dos seus predecesores (Kangoo 
e Dokker), ofrecendo a mellor rela-
ción calidade-prezo do seu segmento. 
Esteticamente parece moderno 

de lograr que para 2025 o 65% das 
súas vendas en Europa correspon-
dan a modelos electrificados.

Obxectivos para 2023 e 2024
De cara a 2023, Renault ten previsto 
lanzar un único modelo 100% 
eléctrico: o Mobilize Duo, un quad 
chamado a substituír ao veterano 
Twizy que se ofrecerá a través dun 
servizo de subscrición. Con todo, 
a verdadeira ofensiva eléctrica da 
firma diamanteira está prevista 
para 2024, ano no que lanzará catro 
modelos deste tipo.

O hatchback R5 e o SUV 4L, ambos 
os dous de deseño retro, situaranse 
no segmento B, converténdose nos 
modelos de acceso á gama eléctrica 

Renault relanza o Express

Renault fortalece o seu 
posicionamento na gama 
E-Tech electrificada

Trátase dun dos seus vehículos 
máis emblemáticos
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Me considero un defensor conven-
cido del gran mamífero salvaje por 
excelencia de la Península Ibérica, 
el Lobo Ibérico o Canis lupus 
signatus, con permiso del oso, 
que ya está presente en el oriente 
gallego. He de reconocer que he 
sentido más miedo delante de un 
mastín que había atacado a cuatro 
personas, que delante de una loba 
que defendía a su prole.

Dicho esto, y partiendo de ante-
mano de esa premisa, también he 
de reconocer que desde mis prime-
ros pasos como facultativo veteri-
nario en Rodeiro, soy un acérrimo 
defensor de la figura del ganadero, 
y no solo como representante 
de un trabajo digno y necesario, 
como es la producción de alimen-
tos para el ser humano, sino por su 
faceta conservacionista.

En los tiempos que nos toca vivir, 
pensamos que después de lustros 
invirtiendo en educación, daría-
mos por hecho que las personas que 
deben dictar los destinos de España 
serían, a lo menos, personas con 
sentido común. Y eso, me duele en 
el alma, cuando la ausencia del más 
común de los sentidos, se traduce 
en ignorancia extrema, y a eso 
como ciudadano me opongo.

años. Cincuenta años, donde el 
lobo se gestionaba en determina-
das circunstancias reguladas por 
las leyes autonómicas correspon-
dientes, donde, desde un punto de 
vista biológico, y en determinadas 
circunstancias excepcionales, se 
permitía su caza.

El lobo, del río Duero hacia arriba, 
siempre ha sido una especie 
presente en nuestro medio rural, 
y a lo largo del siglo XX, estaba en 
peligro de extinción a principios 
de los años setenta, donde solo 
estaba presente en tres núcleos 
muy definidos, Galicia, Asturias, 
Santander, Palencia y Zamora, por 
un lado, Sierra Morena por el otro, 
y también Salamanca. Este estatus 
de peligro para la especie se debía 
a una ley muy antigua, la Ley de 
extinción de animales dañinos, 
que incluso hacía que algunas 
personas tuvieran como oficio el 
abatir lo que en la época se deno-
minaba “alimañas”. Hay una fecha 
clave, el 04/04/1970, donde el 
Lobo es considerado como especie 
cinegética a raíz de la ley de caza. 
Esto suponía que el lobo solo se iba 
a poder cazar con arma de fuego y 
en determinadas circunstancias.

El gran defensor de esta medida, 
el archiconocido Dr. Rodríguez 
de la Fuente, sabía que legislar en 
contra del ganadero, en contra de 
la persona que vive y convive en 
el campo, conservándolo, no tenía 
sentido alguno.

Este sentido común de la época 
duró y perduró más de cincuenta 

La ganadería y un 
monte aprovechado 
son muy necesarios 
para que las especies 
tengan hábitats que les 
proporcionen alimento 
y cobijo

En defensa del lobo…  
y del ganadero

G A R A N T Í A  V E T E R I N A R I A

Cincuenta años, en los que el lobo 
pasó de estar en peligro real de 
extinción, a tener una población 
estable al norte del río Duero, con 
una presencia especialmente des-
tacable en la Sierra de la Culebra, 
en Zamora.

Pues, de pronto, nos encontramos 
con expresiones como las que paso 
a relatar: “El lobo está por encima 
de los intereses de los ganaderos” 
“Hay que sacar al sector ganadero 
del debate de la conservación” 



El lobo incide fundamentalmen-
te en situaciones donde le cueste 
menos alimentarse y garantizar su 
supervivencia. El lobo se desplaza 
hacia lugares donde tenga alimento 
y para conseguirlo tenga que realizar 
menos esfuerzo, y se sienta seguro.

“La culpa es de los ganaderos que 
invadieron su hábitat”, y otros 
despropósitos de igual calibre, 
en los que se amparan mediocres 
encaramados a púlpitos pagados 
con el erario público.

Vamos a centrarnos en una pro-
vincia gallega que conozco algo, 
Ourense. Yo hice clínica de grandes 
animales en los años noventa, y un 
veterinario vivía holgadamente 
en cualquier ayuntamiento de la 
provincia. No había los censos de 
Lugo, de Coruña o de Pontevedra, 
pero había vacas en muchas casas, 
había rebaños de ovejas, y de 
cabras, con un aprovechamiento 
bastante grande de extensiones 
de terreno agrícola y forestal. En 
aquella época, sin lugar a duda 
alguna, el hombre sí que podía 
estar ocupando vastas extensiones 
de terreno, o por lo menos muchas 
más que hoy.

En segundo lugar, hay que 
plantearse quién vive en el rural, 
pero en el rural de verdad, y quién 

puede vivir del rural, pues quien le 
saca algo de rendimiento económi-
co, en este caso, los ganaderos.

Cómo trabajan hoy en día los gana-
deros de vacuno, ovino y caprino 
en la provincia de Ourense; pues de 
una forma totalmente compatible 
con la conservación, con animales 
en semilibertad, aprovechando 
los recursos naturales, en forma 
fundamentalmente de prados en 
sus distintas variedades.

¿Y qué sucede cuando el ganadero 
deja de aprovechar el recurso? El 
matorral va poco a poco inva-
diendo los terrenos, de una forma 
tupida, donde las especies de la 
cadena trófica no pueden desarro-
llarse, por un lado, y, por otro, se 
crea el caldo de cultivo perfecto 
para grandes incendios.

Primera conclusión, la ganadería 
y un monte aprovechado son muy 
necesarios para que las especies ten-
gan hábitats que les proporcionen 
alimento y cobijo.

Cada día estoy más 
convencido de que 
mucha de la clase 
dirigente en nuestro 
país piensa que  
los agricultores  
y ganaderos no  
son necesarios

G A R A N T Í A  V E T E R I N A R I A
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Toda la vida, los restos de animales 
muertos, se llevaban al monte para 
que la naturaleza obrara. Hoy en 
día, por razones sanitarias, los ani-
males muertos deben recibir una 
serie de tratamientos que impidan 
la propagación de enfermedades, y 
eso es costeado por el productor.
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Castigo constante al campo
El castigar continuamente al 
campo yo creo que obedece a 
razones ideológicas o sociológicas, 
y cada día estoy más conven-
cido de que mucha de la clase 
dirigente en nuestro país piensa 
que los agricultores y ganaderos 
no son necesarios, porque de 
pensar de una forma racional se 
darían cuenta que hoy en día, y 
tras los últimos acontecimientos 
internacionales y nacionales, los 
españoles estamos sufriendo el 
peor de los impuestos para un país, 
la inflación, entre otras cosas, por 
no tener las tierras en producción, 
y depender de la inestabilidad 
internacional no solo en energía, 
sino también en materias primas, 
que, como se está viendo, es la ver-
dadera causa de una guerra cruel, 
injusta e innecesaria.

¿Cómo entiendo yo que se debería 
gestionar la problemática del lobo? 
En primer lugar, estudiar riguro-
samente cómo es la gestión de este 
animal en las cuatro Comunidades 
Autónomas que tienen pobla-
ciones estables: Galicia, Asturias, 
Castilla y León y Cantabria. Ver 
qué medidas se están tomando, ver 
en qué condiciones se ha autoriza-

do su caza, ver cómo se indemniza 
a la gente que sufre daños y cómo 
se considera el lucro cesante, ver 
cómo se distribuyen las más de 
300 manadas (Años 2012-2014) a 
lo largo de la geografía española, 
y tomar decisiones en base a un 
trabajo serio y riguroso, realizado 
por personas doctas y sensatas. 
¿Esto se ha hecho? Permítanme 
que lo dude. 

matan o tratan de matar lobos de 
forma clandestina. ¿Qué problema 
había para trabajar en el estudio o 
la mejora del sistema gallego, que 
es el que más conozco, y avanzar en 
la convivencia lobo-hombre?

Pues la solución ha sido optar 
por la imposición, por la falta de 
sensatez, y, ojalá me equivoque, 
por castigar al lobo, que va a ser la 
consecuencia de un medioambien-
talismo de gestos, que no de accio-
nes positivas en favor de la especie. 
Vendrán tiempos de alimañeros 
modernos, de venenos, de cepos, de 
furtivos, y de mecheros que están 
arruinando el futuro de genera-
ciones venideras. Pero la culpa, sin 
lugar a dudas, es del cambio cli-
mático… Déjense de majaderías, y 
empiecen a apostar por quienes nos 
siguen manteniendo las neveras 
y las despensas con alimentos. No 
inventen o saquen de la chistera 
de la modernidad, componendas 
ideológicas antipersonas, y, por 
favor, apuesten por conservar lo 
poco que ya nos queda, en este caso, 
el lobo y el ganadero.

Juan J. Gómez 
Veterinario 
Pereiro de Aguiar - Ourense

Galicia tiene 
prácticamente la 
tercera parte de las 
manadas de lobos 
que hay en España

Castigo al lobo
Galicia tiene prácticamente la ter-
cera parte de las manadas de lobos 
que hay en España. Galicia no ha 
considerado como norma auto-
rizar alegremente la caza de este 
magnífico animal; Galicia tiene 
un programa serio y reglado, para 
estudiar los ataques y proceder a 
su indemnización de acorde con la 
calidad de los animales muertos. 
Galicia persigue con todas sus 
fuerzas a aquellos desalmados que 
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As primeiras 
estimacións 
realizaranse nas 
últimas semanas  
de xullo

V I T I C U L T U R A

Os viticultores soñan con 
alcanzar a histórica colleita 
do ano pasado

A falta de previsións sobre a can-
tidade e a calidade da uva que se 
cultivará na próxima vendima –
os consellos reguladores das cinco 
denominacións de orixe galegas 
realizarán as súas estimacións a 
finais do mes de xullo– os viticul-
tores confían en alcanzar as cifras 
da pasada campaña, considerada 
a nivel xeral como un bo ano. 

De feito, cuantitativamente pare-
ce difícil conseguir unha colleita 
como a do ano 2021, considerada 
“histórica” no sector grazas a 
unha recolección de 73 millóns de 
quilos de uva de gran calidade. O 
incremento experimentado o ano 
pasado, cando se recolleu un 21% 
máis uva que en 2020, parece fácil 
de alcanzar este ano, polo que a 
maior parte das denominacións 
de orixe fían a súa sorte á calidade 
do produto cultivado. 

Valdeorras, unha festa
Á espera das estimacións previas 
á vendima, a actividade dos con-
sellos reguladores centrouse nas 
festas organizadas para exaltar os 
caldos das diferentes denomina-
cións de orixe. Valdeorras contou 
este ano coa participación dunha 
vintena de adegas que os días 9 e 
10 de xullo se deron cita na XXIII 
edición da súa feira do viño, a 
primeira celebrada de forma 
presencial tras o parón obrigado 
pola pandemia. 

O godello foi este ano o buque in-
signia dun certame que reuniu a 
miles de persoas no recinto feiral. 
Catas e degustacións de produtos 
gastronómicos completaron 
un programa co que se abriu a 
tempada de festas na comarca de 
Valdeorras. O programa incluíu 
espectáculos visuais e música. A 
festa iniciouse o venres 8 de xullo 
coa entrega de premios da cata 
oficial da feira, na que participa-
ron 20 adegas que presentaron ao 
certame un total de 42 referen-
cias distintas. 

Os mellores do Ribeiro
Pero a primeira das festas viníco-
las de Galicia foi, con todo, a do 
Ribeiro, que se celebrou entre o 
29 de abril e o 1 de maio no recin-
to feiral de Ribadavia. O progra-
ma contou con catas populares 
de brancos e tintos. O primeiro 
premio desta 59 edición da Feira 
do Viño de Ribeiro foi na catego-

ría de viños brancos para Altar 
2021, de Priorado de Razamonde, 
mentres que o viño Ramón do 
Casar 2021, de Adega Ramón do 
Casar, recibiu o segundo premio. 

Na categoría viños brancos de 
colleiteiros o primeiro premio 
foi para Canción de Elisa 2021, 
de Adega Doa Elisa, e na de viños 
tintos o mellor viño de collei-
teiros foi Carpazal Selección 
2020, de José Antonio Rodríguez 
Fernández, e o mellor viño tinto 
de adegas foi Preto de Leive 2020, 
de Leive Ecoadega. A maiores, 
recoñeceuse como mellor catador 
de viños tintos de adegas a Jesús 
Moradiellos Arias; mentres que 
o galardón de mellor catador de 
viños tintos de colleiteiros foi 
para Ainhoa Viñuela Don.

Na categoría de mellor catador 
de viños brancos de colleiteiro 
premiouse a Darío Vázquez 
Boullosa, e como mellor cata-
dor de viños brancos de adega 
a galardoada foi Lara Villama-
rían Vermello. 

Estreamos agosto coa 
Festa do Albariño
A Ribeira Sacra tamén celebrou 
a súa cuarta edición do festival 
do viño, o 1 e o 3 de xullo, en 
Monforte, e tras dous longos anos 
de parón, fíxoo con éxito e gran 
expectación, do mesmo xeito que 
o Festival de Música da Ribeira 
Sacra, do 23 ao 29 de xullo, onde o 
viño tamén ten todos os anos un 
gran protagonismo.

Con agosto chegarán dúas citas 
moi importantes para os nosos 
caldos: a Festa do Albariño, a festa 
vinícola máis antiga de Galicia e 
unha das decanas de España (do 
3 ao 7 de agosto), e a XV Feira do 
Viño Monterrei, que terá lugar os 
días 12, 13 e 14 en Verín.

Sen grandes xeadas nin fenóme-
nos climáticos adversos, a calida-
de da uva parece garantida e as 
adegas prepáranse xa para unha 
campaña que terá na man de obra 
e no incremento da enerxía os 
seus maiores hándicaps. 
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Un ano máis, a Xunta de Galicia 
entregou os premios aos mellores 
viños, augardentes e licores tradi-
cionais galegos. Fíxoo no marco 
dun acto presidido polo novo 
titular do Executivo autonómico, 
Alfonso Rueda, no Pazo de Quián, 
en Sergude (Boqueixón), no que 
participaron diferentes autorida-
des coma o conselleiro do Medio 
Rural, José González, ou o director 
de Agacal, José Luis Cabarcos, 
entre outros.

No marco da súa intervención, 
o presidente da Xunta puxo en 
valor o sector vitivinícola como 
“garantía do progreso económico” 
de Galicia e do seu rural. A XXXIV 
Cata de Viños de Galicia, XXIV 

Cata de Augardentes e XI Cata de 
Licores Tradicionais distinguiu 
numerosas referencias. Porén, os 
premios máis relevantes da xor-
nada, os de mellor branco e mellor 
tinto galego recaeron nas deno-
minacions de orixe Monterrei e 
Ribeira Sacra, respectivamente.

Como mellor branco foi premia-
do Quinta das Tapias de Adegas 
Tapias-Mariñán e como mellor 
tinto O Prómine Singular, de 
Bodegas Petrón.

Premios para cada D.O.
Dentro de cada denominación 
de orixe, o xurado (composto por 
expertos enólogos e sumilleres que 
realizaron catas a cegas) entregou 
diferentes premios aos mellores vi-
ños dos territorios amparados. No 
Ribeiro, o mellor branco foi Adeus 
de Bodegas Campante e o mellor 
tinto, Ramón do Casar Treixadura 
de Ramón do Casar.

En Valdeorras, o acio de ouro ao 
mellor branco levouno A Coroa 
Godello da Adega A Coroa e o acio 
de ouro ao mellor tinto correspon-
deu a Viñaredo de Bodegas Santa 
Marta. Nas Rías Baixas houbo un 
acio de bronce para Valmiñor de 
Adegas Valmiñor; un acio de prata 
para Pazo de Rubianes da Adega 
Pazo de Rubianes; e un acio de ouro 
para Máis que 2 de Bodegas La Val.

Na Ribeira Sacra, distinguiuse co 
acio de ouro tinto a Prómine de 
Bodegas Petrón e co acio de ouro 
branco a Peza do Rei de Adega 
Cachín. Finalmente, na D. O. Mon-
terrei o mellor branco foi Alma de 
Autor de Adegas Pazo das Tapias e 
o mellor tinto recaeu en Ladairo de 
Bodegas Ladairo.

Potes
A gala tamén distinguiu os 
mellores augardentes de Galicia: 
Vedra do Ulla e Fonte do Frade; 
os mellores licores de herbas da 
comunidade autónoma: Pazo do 
Valdomiño e de novo Fonte do 
Frade; así coma os mellores licores 
café: outra vez Fonte do Frade e 
Tamtum. Tamén se recoñeceron os 
mellores viños escumosos galegos, 
os viños con indicación xeográfica 
protexida, os viños con elaboración 
en madeira, os viños de colleiteiro 
e pequenas adegas e os viños de 
colleitas anteriores.

O acto de entrega de galardóns 
celebrouse en xullo no Pazo de 
Quián

A D.O. Monterrei 
conseguiu o mellor 
branco galego e a D.O. 
Ribeira Sacra, o mellor 
tinto

A Xunta premia un ano 
máis os mellores viños, 
augardentes e licores 
tradicionais 
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“Manda máis un 
ecoloxista sentado nunha 
cadeira en Madrid que un 
gandeiro que alimenta á 
poboación”

Xa pasaron case dez meses 
dende a inclusión do lobo 
ibérico na Listaxe de Espe-
cies Silvestres en Réxime de 
Protección Especial (Lesrpe) 
por parte do Ministerio de 
Transición Ecolóxica. Como 
afectou isto ao seu traballo 
como gandeira?  
Moi negativamente, especial-
mente á hora de sacar rendibili-
dade na crianza dos animais. No 
caso dos cabalos, apenas conse-
guimos poldros que saian adiante 
por culpa dos ataques dos lobos. É 
unha angustia constante, sempre 
estás á espreita, vixiando que 
o gando estea cerca de edificios 
ou da poboación para evitar os 
ataques. Pero é igual, porque de 
noite os lobos matan aos animais 
a pesar de estar a 200 metros 
dunha vivenda. Nos últimos me-
ses perdín catro poldros e unha 
tenreira. Este tipo de ataques non 
os realiza un só lobo, son mandas, 
e moi numerosas. Antes tiñamos 
que enfrontarnos aos ataques 
dun lobo moi de cando en cando, 

pero agora a ameaza é diaria. Non 
queremos matalos e acabar con 
eles, ninguén quere iso: sempre 
existiron os lobos e sempre van 
existir, pero non a superpoboa-
ción que temos agora.

Cal foi o momento deter-
minante no que decidiu 
recoller sinaturas para 
denunciar a situación? 
Falando cos veciños; todos tiña-
mos unha sensación de impo-
tencia enorme, con ataques día 
si, día tamén. Incluso na zona da 
Mariña, onde os lobos matan aos 
cans cerca das vivendas. Pregun-
tei, asesoreime e fixen o texto da 
denuncia. O único que lamento 

foi non preparalo cunha maior 
antelación, xa que quería pre-
sentar as sinaturas antes de que 
entrase a lei en vigor o pasado 
20 de setembro. Coa axuda de 
moitas persoas, en tan só 15 días 
conseguimos 1.732 sinaturas, un 
número que se podería dobrar 
doadamente se tiveramos pla-
nificado o prazo das sinaturas 
dous meses antes. A situación é 
insostible. Este traballo é com-
plicado, e ao longo do ano temos 
moitísimas complicacións: 
partos, enfermidades, vacinas, 
operacións... e agora temos que 
engadir os danos provocados 
polos lobos. A xente está moi 
cabreada e os gandeiros galegos 
non imos calar. Non existe unha 
solución sinxela, pero agora todo 
o mundo do rural está gastando 
moito diñeiro en cans, valados, 
peches e demais proteccións para 
os ataques do lobo. Toda unha 
serie de cartos a maiores dos que 
xa temos que gastar os gandeiros 
en forraxes, alimentación, ga-
solina, luz... E da suposta axuda 
de 20 millóns de euros por parte 
do Goberno Central aínda non 
vimos nada. 

Existen expectativas de 
que a situación mellore nos 
próximos meses?  
Na miña opinión non. No Con-
greso negan a superpoboación do 
lobo en Galicia, e eu invítolles a 
que veñan a ver as probas: todos 
os días encontro excrementos, 
pegadas e rastros que indican 
que existen varias mandas na 
miña zona. Ao final, manda 
máis un ecoloxista sentando 
nunha cadeira en Madrid que 
un gandeiro que alimenta á po-
boación. Se se quere protexer ao 
lobo, adiante, pero non á conta 
da nosa forma de subsistencia, 
que son os nosos animais.

“Os gandeiros galegos non imos calar ante o 
problema do lobo”

Gandeira de Muras (Lugo)
Eugenia Requeijo
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BKT TE ACOMPAÑA SIEMPRE, 
ALLÁ DONDE ESTÉS

Independientemente de lo difíciles que sean tus 
exigencias, BKT está siempre a tu lado y te ofrece una 
amplia gama de neumáticos adaptados a cualquier 
necesidad en la agricultura: desde las labores en el 
campo abierto hasta los huertos y los viñedos, desde 
potentes tractores hasta remolques de transporte. 
Fiables y seguros, resistentes y duraderos, capaces 
de combinar una gran tracción y una compactación 
del suelo reducida, junto con el mayor confort y un 
alto rendimiento.

BKT: siempre contigo para sacar el máximo 
rendimiento.

A LONG WAY
TOGETHER

Galicia insta ao Goberno 
Central a reflexionar sobre  
o lobo 

emprazando neste sentido ás 
autoridades estatais a “reconectar 
co rural” e a “restaurar” economi-
camente aos gandeiros polos danos 
causados ao sector.

A conselleira criticou a “nula 
sensibilidade co rural” que está a 
demostrar o Executivo central a 
pesar de que, recordou, “ese rural 
foi o que propiciou que España 
protexera durante moitos anos 
ao lobo”, grazas tamén á xestión 
da especie que realizaron en 
solitario as comunidades lobeiras. 
Ademais, remarcou que dos 20 
millóns de euros anunciados polo 
Goberno central para paliar os da-
nos do lobo aínda non foi enviado 
“nin un só céntimo”.

Despois da incorporación do lobo 
á Listaxe de Especies Silvestres 
en Réxime de Protección Espe-
cial (Lesrpe) por parte do Minis-
terio para a Transición Ecolóxica 
e o Reto Demográfico (Miteco), 
as catro comunidades lobeiras 
de España –Galicia, Asturias, 
Cantabria e Castela e León– re-
correron ante a xustiza a orde 
estatal aprobada en setembro de 
2021, xa que impide as medidas 
de control autonómicas.

Reconectar co rural
A finais de maio tivo lugar un de-
bate de proposición de lei pedindo 
que se saque ao lobo desta listaxe. 
A conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, Ángeles 

Vázquez, instou ao Goberno cen-
tral a “reflexionar” sobre a súa de-
cisión de elevar o nivel de protec-
ción do lobo ao norte do río Douro 
sen ter en conta as consecuencias, 



R E P O R T A X E

38

Isabel Mourín Gago creceu na 
explotación agraria que os seus 
pais rexentaban na parroquia de 
Sixirei, no municipio lucense de 
Baralla, e desde moza soubo o que 
era botar unha man na ensilaxe 
de herba ou a retirada do xurro. 

Hoxe, aos seus 37 anos, rexenta 
a antiga granxa familiar, agora 
convertida nunha explotación 
exemplar dedicada integramente 
á cría de rubia galega, sen dúbida a 
carne que alcanza un maior nivel 
de excelencia dentro da denomi-
nación Ternera Gallega Suprema.

Máis dunha década á fronte da 
granxa dunha granxa de vacún 
especializada na produción cár-
nica que hoxe en día conta con 31 
reprodutoras e un número sem-
pre variable de becerros converte 
a Isabel nunha boa coñecedora de 
todo o bo e o malo dun sector -o 

primario- que segue sendo básico 
na economía de Galicia e que 
contribúe a fixar a poboación no 
rural cando se incorporan os últi-
mos e máis modernos métodos de 
xestión empresarial. 

Pero o incesante incremento 
dos custos de produción está a 
supoñer un auténtico xaque á 
viabilidade dunhas explotacións 
que converteron a Galicia nun 
referente na produción de carne 
de alta calidade. 

E é que se a Ternera Gallega 
(paraugas baixo o que se agrupan 
diferentes razas autóctonas) é 
unha IXP de recoñecido pres-
tixio no mercado da alimen-
tación, a carne de rubia galega 
alcanza o máis extraordinario 
grao de excelencia. 

“Trátase dunha carne da máis 
alta calidade, tanto polo seu sabor 
como pola súa textura”, explica 
Isabel Mourín. O segredo está 
tanto na morfoloxía dos animais 
desta raza como nos coidados e 
na alimentación que reciben nas 
granxas, coa utilización de leite, 
auga, herba e pensos selecciona-
dos da máis alta calidade.

“Non se trata de gando de ceba-
deiro -lembra Isabel- e iso nótase 
na carne, aínda que tamén nos 
custos de produción, que son moi-
to máis elevados”. 

O municipio de 
Baralla conta 
cunha explotación 
exemplar 
especializada na cría 
de rubia galega 

A excelencia 
convertida en granxa
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A crise económica que se cerne 
sobre as economías occidentais 
contribúe a ensombrecer un pa-
norama no que, malia que a carne 
de tenreira rubia galega está moi 
recoñecida a nivel internacional 
e é considerada como un autén-
tico delicatessen, parece difícil 
que o consumidor estea disposto 
a pagar algo máis por un produto 
de mellor calidade. 

panse na Asociación Nacional 
de Criadores de Gando Vacún 
Selecto de Raza Rubia Galega 
(Acruga), que desde fai xa máis 
de medio século traballa na 
conservación, valoración e se-
lección da raza, así como na súa 
difusión, promoción, fomento e 
expansión tanto a nivel nacional 
como internacional. 

A tenreira de raza rubia galega 
caracterízase pola súa gran rus-
ticidade e por unha gran capa-
cidade de adaptación a medios 
adversos. É unha raza dócil, de 
fácil manexo, que se caracteriza 
pola súa mansedumbre e as súas 
excelentes calidades maternais, 
o que unido ás excelencias da súa 
carne convértea no estandarte 
da carne galega de calidade, con 
animais criados mediante a lac-
tación materna que se destetan 
aos sete ou oito meses, cando 
alcanzan un peso de entre 300 e 
400 quilos. 

Incremento de custos  
Os prezos das materias primas 
utilizadas na granxa xa levaban 
meses subindo, pero o estalido 
da guerra de Ucraína e unha 
inflación desbocada ameazan 
agora con levar ao límite a 
viabilidade destas explotacións 
agrarias sostibles. 

“Os cereais, a luz, o penso… Todo 
sobe sen cesar, ata o punto de que 
a tonelada de penso aumentou 
80 euros e xa nos avisan dunha 
nova subida de 30 euros máis”, 
sinala Isabel antes de lembrar que 
os prezos de venda non soben en 
igual proporción, porque “desgra-
ciadamente neste sector o prezo 
ségueo fixando o comprador”. 

Aínda que se trata dun problema 
que se estende a todo o sector 
primario galego, resulta espe-
cialmente acusado no segmento 
das explotacións de produción 
cárnica porque, a diferenza das 
granxas lácteas, que venden o seu 
produto cada día, a produción 
dun tenreiro para carne precisa de 
nove meses de xestación e despois 
10 meses de cría antes de poder 
proceder á súa venda. 

A falta de axudas públicas tamén 
afoga a un sector que contribúe 
non só a garantir unha alimen-
tación saudable da poboación, 
senón tamén a aspectos tan 
importantes en Galicia como 
o coidado da paisaxe, a preven-
ción de incendios e a fixación 
de poboación a un medio rural 
claramente envellecido no que a 
substitución xeracional comeza a 
ser unha necesidade perentoria. 

“É unha carne de 
alta calidade. O 
segredo está na súa 
morfoloxía e nos seus 
cuidados”, explica 
Isabel Mourín, a 
propietaria

Medio século de Acruga   
Boa parte dos produtores desta 
apreciada raza autóctona agrú-
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de la produc-
ción mundial. 
La desglo-
balización 
que vivimos 
tiene que hacer 
replantearnos 
el modelo de 
producción que queremos a fin de 
afianzar la autonomía alimentaria 
de nuestro país, incrementando, 
allí donde se pueda, las produccio-
nes que nos aporten más valor.

 
Es indudable que la sostenibi-
lidad forma parte de los retos 
y también del futuro del sec-
tor agroalimentario. ¿Está el 
sector agroalimentario com-
prometido con ella y cómo se 
está implementando? 
La sostenibilidad es uno de los 
retos principales para el futuro 

¿Qué es el Foro  
Interalimentario? 
El Foro Interalimentario es 
una asociación empresarial del 
sector agroalimentario español, 
formada por compañías líderes 
de la industria y la distribución 
alimentaria. Sus fines son, entre 
otros, la formación e información 
alimentaria de los consumidores 
y de la sociedad, el impulso de una 
cadena agroalimentaria sosteni-
ble, la cultura de la seguridad ali-
mentaria y la I+D+i+i, potenciando 
las alianzas estables y transparen-
tes entre los diferentes eslabones 
de la cadena agroalimentaria 
orientadas a la satisfacción del 
consumidor, así como la defensa 
y representación institucional de 
sus asociados ante organismos y 
entidades públicas y privadas.

El sector agroalimentario 
es un auténtico motor en la 
economía española y des-
empeñó un rol esencial en el 
abastecimiento alimentario 
durante el confinamiento. 
¿Cuál es el papel que puede 
y debe jugar en el desarrollo 
económico y social de nues-
tro país? 
El sector agroalimentario es clave 
tanto económicamente como so-
cialmente, se ha modernizado y se 
ha vuelto más competitivo, cuenta 
con una buena salud y constituye 
una de las bases de la economía es-
pañola. El abastecimiento alimen-
tario se garantiza por el trabajo y 
esfuerzo de una compleja, pero bien 
engrasada cadena agroalimentaria. 
Lo ha demostrado durante la Covid 
y lo seguirá demostrando. Destaca 
por representar un 11% del PIB, 
su elevada productividad, un 29% 
por encima de la media europea en 
2021, además de su alta empleabi-
lidad, 5.9% del total de ocupados, 

generando más de 2.5 millones de 
puestos de trabajo, sin olvidar el vo-
lumen de las exportaciones agroali-
mentarias de España que suponen 
más de 62.000 millones de euros y 
su importancia en la vertebración 
territorial en el ámbito rural. El 
sector se está enfrentando a muchos 
retos por las circunstancias que 
estamos viviendo en un contexto 
de gran incertidumbre; rupturas 
en las cadenas de suministros por 
un brutal paro en el transporte, 
guerra en Ucrania, altísimo proceso 
inflacionista, el alto coste de la 
energía y las materias primas, una 
escalada de carga impositiva… que 
nos obligan a salir del ámbito de 
confort, a seguir poniendo en valor 
nuestro sector y trabajar de manera 
conjunta para afrontar con éxito los 
retos y amenazas que nos rodean: 
la sostenibilidad, la innovación, la 
digitalización y la desglobalización 

“La sostenibilidad es uno 
de los retos principales 
para el futuro del sector 
agroalimentario”

“El sector agroalimentario constituye una 
de las bases de la economía”

Director general del Foro Interalimentario
Víctor Yuste 
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produzcan prácticas comerciales 
desleales, ni posiciones de abuso o 
dominio. Es una norma que busca 
proteger al eslabón más débil, el 
productor, pero cargar la respon-
sabilidad a eslabones posteriores, 
no es la solución más adecuada. La 
Agencia de Información y Control 
Alimentarios del Ministerio 
de Agricultura (AICA) tiene un 
importante papel y debe marcar 
reglas claras que garanticen su 
aplicación y la seguridad jurídica 
de las transacciones comerciales 
entre los distintos eslabones. El ob-
jetivo final que debemos perseguir 
es garantizar la rentabilidad eco-
nómica en toda la cadena agroali-
mentaria y que todos los eslabones 
trabajen cómodos y seguros en un 
entorno de confianza.

del sector con la que estamos muy 
comprometidos e implicados, 
pero la contemplamos también 
como una oportunidad para ge-
nerar nuevas líneas y procesos de 
negocio que generen rentabilidad 
económica, la definimos como sos-
tenibilidad competitiva. Tiene que 
entenderse en sus tres aspectos: 
económica, social y medioambien-
tal, porque sólo así continuaremos 
con un sector altamente compe-
titivo y eficiente con el propósito 
de generar beneficio: en el aspecto 
económico, procurando una ren-
tabilidad de todos los eslabones de 
la cadena, especialmente a los pro-
ductores (agricultores, ganaderos 
y pescadores); en el aspecto social, 
dotando de servicios y oportunida-
des al mundo rural, para romper 
la brecha entre el campo y las 
ciudades; en el aspecto medioam-
biental promoviendo soluciones 
más sostenibles, que es lo que nos 
está exigiendo Europa con el Pacto 
Verde Europeo. Tenemos innu-
merables ejemplos de lo que está 
haciendo el sector agroalimentario 
en temas de sostenibilidad y en sus 
compromisos con los ODS, y solo 
hace falta ver los cambios en el 
packaging más sostenible, la apli-
cación de la economía circular y 
gestión de residuos en las explota-
ciones agrarias, la gestión del agua, 
la apuesta por fuentes generadoras 
de energías limpias y la eficiencia 
en su uso, la utilización de mejores 
prácticas agrarias con tecnología y 
digitalización, el mantenimiento 
medioambiental del territorio 
rural… sin olvidar que la actividad 
agraria es también sumidero-cap-
tador de gases efecto invernadero.

¿El PERTE Agroalimentario 
servirá para la transforma-
ción de la cadena agroali-
mentaria e impulsar una 
verdadera modernización y 
digitalización del sector, su 
crecimiento económico y la 
cohesión territorial? 
Este PERTE, que se ha aumentado 
hasta los 1.800 millones de euros, va 
dirigido a la cadena agroalimenta-
ria para dotarla de la financiación 
y las herramientas necesarias para 
afrontar los retos medioambienta-
les, digitales, sociales y económicos 

de la próxima década. Es un conjun-
to de medidas dirigidas a beneficiar 
a empresas y autónomos del sector 
agroalimentario, pero la realidad 
es, que para un sector que supone el 
11% del PIB, es escaso, teniendo en 
cuenta que en su reparto algunas 
partidas ya están comprometidas 
en grandes proyectos como los 
regadíos. Los fondos tienen que 

darse al tejido productivo del país, 
a aquellos sectores esenciales en la 
economía española que sean punta 
de lanza de la reactivación econó-
mica y produzcan un efecto tractor. 
En ese aspecto, el sector agroali-
mentario es esencial y primordial. 
Es una gran oportunidad que puede 
marcar un antes y un después si 
los sabemos aprovechar. Por ello, 
esperemos que, a pesar su inicial 
complejidad y falta de información 
para su solicitud y tramitación, 
lleguen donde tienen que llegar y 
tengan el éxito que se persigue.  

¿Cree en la esencialidad de 
la nueva Ley de la Cadena 
Alimentaria para las relacio-
nes comerciales dentro de la 
cadena agroalimentaria? 
El objetivo de esta Ley es, entre 
otros, evitar la existencia de 
desequilibrios entre los distintos 
eslabones de la cadena y que no se 

“La nueva Ley de la 
Cadena Alimentaria 
busca proteger al eslabón 
más débil: el productor”
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Unha Semana 
Verde de récord

Galiforest Galicia mostra a 
forza do sector forestal

Máis de 95.000 visitantes, 693 ex-
positores, 267 firmas representadas 
procedentes de 24 países e 75.559 
metros cadrados entre a superficie 
expositiva e a empregada para as 
actividades. Son algúns dos datos 
que deixou a edición número 44 
da Feira Internacional Abanca 
Semana Verde de Galicia, que os 
organizadores cualificaron como 
todo un éxito.

A sexta edición de Galiforest 
Abanca acadou o récord de asisten-
cia na historia desta feira adicada 
ao eido forestal. En total, foron 
7.161 os visitantes que pasaron polo 
monte do Centro de Formación e 
Experimentación Agroforestal de 
Sergude, ubicado no municipio 
coruñés de Boqueixón.

Os asistentes chegaron de multitu-
de de puntos da xeografía española 
e de países como Portugal, Italia, 
Francia, Alemaña, Finlandia ou 

Como na anterior edición, celebra-
da en 2019, os visitantes foron re-
xistrados mediante un sistema de 
cámaras con software intelixente 
que permite ofrecer unha cifra 
exacta de asistencia. Ás excelentes 
cifras de participación únese unha 
importante xeración de negocio, 
tanto a nivel expositivo como 
nos encontros con turoperado-
res e compradores dos salóns de 
alimentación e turismo.

Os expositores manifestaron a súa 
satisfacción con este evento e, de 
feito, a maioría deles xa confirma-
ron a súa participación na vindeira 
edición de 2023. Algúns dos que 
estiveron presentes de forma agru-
pada incluso manifestaron o seu 
desexo de concorrer individual-
mente o vindeiro ano.

Estonia. Ata 371 firmas exposito-
ras, un 47% máis que na anterior 
edición, ocuparon unha área de 
13.726 metros cadrados na que 
estiveron presentes as últimas 
novidades en maquinaria forestal, 
equipos e recambios.

“Os datos converten á presente 
edición de Galiforest Abanca na 
maior celebrada ata o momento 
en todos os seus parámetros, ade-
mais de ser a de máis afluencia e a 
máis internacional tanto no que 

Diversidade
Turismo, caza, pesca e natureza 
son algúns dos temas e dos sectores 
con presenza nunha feira que, 
unha vez máis, destacou pola súa 
diversidade. Profesionais de ámbi-
tos como a gandería, a bioenerxía 

ou a maquinaria mostraron as 
últimas novidades con cuestións 
como a sustentabilidade, sempre 
moi presentes. Tamén hai que 
salientar o éxito do salón de Ali-
mentación Salimat Abanca, que se 
celebrou en paralelo e que contou 
cunha importante presenza de 
institucións públicas doutras 
comunidades autónomas.

se refire a exposición como a pro-
cedencia dos visitantes”, explican 
dende a organización.

Satisfacción dos 
participantes
Os expositores trasladaron á orga-
nización de forma xeneralizada 
que esta edición superou as súas 
expectativas, á vez que confirman 
que volverán participar en 2024, 
moitos deles con maior superficie. 
Así mesmo, distintas empresas 
do sector que acudiron como 
visitantes a esta feira facilitaron 
ao equipo organizador o seu 
contacto para que os informe 
sobre a vindeira edición debido 
ao seu interese en ser expositores. 
Os resultados invitan a que na 
vindeira cita de Galiforest Aban-
ca, prevista para 2024, aumente o 
espazo expositivo.

A feira recibiu máis 
de 95.000 visitantes 
e contou coa 
participación de 267 
firmas procedentes de 
24 países
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