
L’Oficina Comarcal del Bages
del departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM) ha informat
que la conselleria ofereix a les se-
ves escoles agràries un nou curs de
manipulador i aplicador de pro-
ductes biocides d’ús ramader. De
moment, la primera edició d’a-
quest curs es durà a terme a l’Es-
cola de Capacitació Agrària de
Tàrrega, del 2 a l’11 de desembre.

L’objectiu d’aquesta formació
és que «els ramaders que apli-
quen aquests productes adqui-
reixin coneixements i habilitats
en l’ús de productes químics i si-
guin capaços d’utilitzar correcta-
ment els equips de protecció in-

dividual en cas necessari». D’a-
questa manera els ramaders cata-
lans podran acreditar que dispo-
sen dels coneixements mínims i
imprescindibles per poder utilitzar
biocides autoritzats per a l’ús per
personal professional en instal·la-
cions pròpies, productes neces-
saris en actuacions rutinàries que
es porten a terme a les explota-
cions ramaderes, com ara la nete-
ja i desinfecció o el control de pla-
gues i animals indesitjables.

La durada del curs de manipu-
lador i aplicador de productes
biocides d’ús ramader és de 25 ho-
res, tot i que els professionals ins-
crits que acreditin que ja disposen
del carnet de manipulador i apli-
cador  de productes fitosanitaris
expedit pel departament d’Agri-
cultura o del carnet d’aplicador de
tractaments DDD (desinfecció,
desinsectació i desratització) del
departament de Salut, únicament
hauran de cursar un mòdul espe-
cífic de 13 hores de duració.
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Els ramaders es formaran en
la manipulació i l’aplicació
dels productes biocides
El curs sobre aquesta

temàtica es durà a terme 
a les escoles agràries del
departament d’Agricultura



Aprofitant que dimecres, 16, va
ser el Dia Mundial de l’Alimenta-
ció, la Comissió Europea ha re-
cordat que a escala mundial «es
llença gairebé un terç dels ali-
ments que produïm». Segons l’Or-
ganització de les Nacions Unides
per a l’Agricultura i l’Alimentació
(FAO), això equival a 1.300 mi-
lions de tones anuals. Pel que fa a
Europa, el malbaratament dels ali-
ments també és important, ja que
«se’n llencen cada any 90 milions
de tones, sense comptar-hi els re-
sidus agrícoles ni el rebuig de
peix».

Falla tota la cadena
La Comissió Europea ha assenya-
lat que els aliments es malbaraten
al llarg de tota la cadena alimen-

tària a mans d’agricultors, la in-
dústria alimentària, comerciants,
les empreses de càtering i els con-
sumidors. Els motius són diversos
en funció del sector. Així, s’ha de-
tectat una manca de sensibilitza-
ció i d’una bona planificació de les
compres, confusió entre la «data de
consum preferent» i la «data de ca-
ducitat», pèrdua a les famílies dels
coneixements de com cuinar amb
les restes de menjar; la quantitat ex-
cessiva de les racions i la dificultat
d’anticipar el nombre de clients; la
gestió ineficient de les existències

i estratègies de comercialització
menudista que generen compres
innecessàries; l’excés de producció,
i desperfectes del producte o de
l'envàs i, per últim, l’emmagatze-
matge i l’embalatge inadequats.

Entre les accions que la Comis-
sió Europea ha endegat per lluitar
contra el problema del malbara-
tament d’aliments hi ha una cam-
panya d’informació i sensibilitza-
ció sobre el rebuig alimentari, l’e-
laboració de «10 consells per reduir
el rebuig alimentari» en totes les
llengües de la Unió Europea (UE)
i un etiquetatge més clar de la
«data de consum preferent», tam-
bé en totes les llengües de la UE.
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La Comissió Europea vol reduir el
rebuig d’aliments als estats membres
Dimecres passat es va

celebrar el Dia Mundial de
l’Alimentació amb diverses
accions arreu del planeta


Segons la FAO, a tot el món es
llencen 1.300 milions de
tones anuals de menjar, i a la
Unió Europea, 90 milions 

La Comissió ha endegat una
campanya d’informació i
sensibilització contra el
malbaratament alimentari

Molts productes no acaben a la llar
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Breus

L’associació L’Era, Espai de Re-
cursos Agroecològics, de Manresa
ha establert una col·laboració amb
l’Ecoxarxa del Bages «A Bona
Hora», perquè l’alumnat que pren
part en els cursos que ofereix pu-
gui pagar part de la matrícula en
moneda d’aquesta comunitat d’in-
tercanvi de béns i serveis. D’a-
questa manera, l’Era vol fer més as-
sequible la formació que realitza,
en una situació en què la deman-
da per temes d’autosuficiència
creix, però també augmenten els
casos de precarietat econòmica.
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Acord entre l’Era i
l’Ecoxarxa del Bages

COL·LABORACIONS

La Finca de Can Poc Oli de l’Es-
cola Agrària de Manresa acollirà el
proper dissabte 26 d’octubre una
jornada sobre les calderes i estu-
fes de biomassa al medi rural, ac-
tivitat inclosa en el Pla Anual  de
Transferència Tecnològica 2013.
Amb la jornada, que serà presen-
tada per la directora del centre,
Glòria Colom, i l’expert en energies
renovables, Josep Mateos, es volen
mostrar els avantatges que té l’ús
de la biomassa, i que no solament
és beneficiosa per als boscos, sinó
també ho és per a la comoditat, la
salut i l’economia del territori.
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Jornada a Manresa sobre
calderes de biomassa

ENERGIES RENOVABLES

La Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC) ha
alçat la veu contra la reforma de la
Política Agrària Comuna (PAC) i,
també, davant de les noves tarifes
elèctriques imposades pel minis-
teri d’Indústria. Ambdues mesu-
res suposaran per als sectors agra-
ri i agroalimentari grans pèrdues,
segons ha assenyalat l’entitat.

El president de la FCAC, Joan
Pere Colat, i el vicepresident, Joan
Segura, han denunciat que el sec-
tor no pot assumir la reforma de la
PAC com està plantejada ara, i
que podria comportar la pèrdua de
40 milions d’euros d’ajuts directes
a Catalunya. Aquestes dades, pre-
sentades divendres a Lleida, figu-
ren en l’informe que han  elaborat
les cooperatives agràries catalanes
a partir de la primera simulació
que va donar a conèixer el minis-
teri d’Agricultura poc després de
l’acord de la Conferència Sectorial
del passat mes de juliol.

Joan Segura ha comentat que
«l’olivera, la vinya i la fruita serien
sectors molt afectats a Catalunya,
on es veurien sotmesos a un trac-
te discriminatori vers altres zones
productores de l’Estat espanyol».

Així, mentre els ajuts de paga-
ment base a l’olivera se situarien en
uns 280 euros per hectàrea a Ca-
talunya (amb gran heterogene-
ïtat segons les comarques), a de-

terminades zones de l’Estat es-
panyol els ajuts pujarien fins als
800 euros per hectàrea. Un cas si-
milar és el de la vinya, on la majo-
ria de la superfície no percebria
cap ajut, mentre que en altres co-
munitats autònomes arribarien
als 700 euros per hectàrea. En el
cas de la fruita i l’horta, «hi haurà
explotacions que rebran ajuts de
pagament base i altres, no».

La FCAC ha afirmat que «és im-

prescindible» que el ministeri de-
fineixi els ajuts acoblats per a sec-
tors com la ramaderia (la gran
oblidada a la reforma comunità-
ria), olivera, arròs i fruita seca.

Gran puja de la llum
El vicepresident de l’entitat, Joan
Segura, també s’ha queixat de l’in-
crement «exagerat» anunciat pel
ministeri d’Indústria en la factura
de la llum. Segura ha dit que «el

sector no pot assumir un incre-
ment del 151,9% en la contracta-
ció de l’electricitat, ja que podria
suposar un sobrecost anual que gi-
raria al voltant del milió d’euros per
a l’agroindústria cooperativa».

Aquesta preocupació de les co-
operatives sorgeix arran del reial
decret que modifica les tarifes de
la llum, augmentant el preu de la
potència (part fixa) i abaixant el
preu de l’energia (part variable)
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Les cooperatives es revelen contra la
nova PAC i l’augment de l’electricitat
Un informe assenyala una pèrdua aproximada de 40 milions d’ajudes directes a Catalunya

El president de la FCAC, Joan Pere Colat, i el vicepresident, Joan Segura, davant dels mitjans de comunicació

FCAC
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