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El ple del Parlament de Catalu-
nya va aprovar  dimecres, per una-
nimitat, el projecte de llei de re-
presentativitat de les organitza-
cions professionals agràries, que
suposa la supressió de les cambres
agràries de Barcelona, Tarrago-
na, Lleida i Girona. A canvi es
crearà un nou model amb orga-
nitzacions professionals repre-
sentatives escollides per eleccions
cada cinc anys. 

Pel que fa al projecte de llei de
representativitat de les organit-
zacions professionals agràries, el
Govern volia tramitar-lo en lectu-
ra única perquè és el procedi-
ment més ràpid. La idea era que la
iniciativa s'aprovés en un sol debat
al ple sense que els grups pogu-
essin presentar esmenes a la tota-
litat.

El text, que s'ha aprovat per
unanimitat, suprimeix les cam-
bres agràries de Barcelona, Tarra-
gona, Lleida i Girona i en destina
el patrimoni i els mitjans personals
a la Fundació de la Pagesia de
Catalunya.

El conseller d’Agricultura, Josep
Maria Pelegrí, va explicar que ac-
tualment les cambres agràries pro-
vincials havien esdevingut unes
institucions obsoletes, ja que amb
el temps s’havia anat buidant el
contingut de les seves originàries
funcions administratives i de con-
sulta. 

«La seva existència a data d’avui
només es justifica per raó de poder
mesurar la representativitat de les
organitzacions professionals agrà-
ries a través de les eleccions a
cambres agràries», va dir el con-
seller.

Per aquest motiu, en lloc de les
quatre cambres es crea un nou
model amb organitzacions pro-

fessionals representatives escolli-
des per eleccions cada cinc anys.
Les organitzacions que obtinguin
com a mínim el 15 per cent dels
vots exerciran la representació
institucional davant les adminis-
tracions públiques i altres entitats
o organitzacions de caràcter pú-
blic.

La mesura ha estat molt ben re-
buda pel sindicat Unió de Pagesos,
que considera que la nova llei ca-
talana estableix el sistema més
avançat i directe de l’Estat d’elec-
cions dels professionals agraris.

Així, s’acompleix, en aquesta
legislatura, un dels acords inclosos
en les resolucions del debat mo-

nogràfic sobre el sector agrari que
va tenir lloc el juliol passat al Par-
lament de Catalunya. Les noves
bases d’aquesta llei ja són efectives
per a les properes eleccions al
camp. 

La Llei té un caràcter exhaustiu
en el sentit que regula tot el pro-
cediment electoral de tal manera
que no calgui un ulterior desen-
volupament reglamentari, sens
perjudici dels aspectes que hagi de
determinar l’ordre de convocatò-
ria.

Des del 77
L’entrada en vigor d’aquesta llei fa
que Catalunya sigui l’única auto-
nomia que actualment té elec-
cions al camp sense cambres agrà-
ries. Al 77 l’Estat va publicar el de-
cret de les noves cambres agràries,
que haurien de substituir el model
d’organització del franquisme. 

Però segons el sindicat era una
còpia literal del que regia al sindi-
cat vertical al sector agrari, una
continuació de les Hermandades
Sindicales de Labradores y Ga-
naderos.
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El Parlament aprova la
supressió de les cambres
agràries provincials

El ple va donar el vistiplau per unanimitat el projecte de llei de
representativitat de les organitzacions professionals del sector


El ple del Parlament, durant l’aprovació de la llei. 

DANI CODINA

Segons Unió de Pagesos és el
sistema més avançat i directe
de l’estat d’eleccions dels
progessionals agraris 

El patrimoni i mitjans
personals de les cambres es
destinarà a la Fundació de la
Pagesia de Catalunya

Es vol mantenir la cadena de valors associada al producte. 

JOSEP M. TUSELL

El canvi climàtic representa una
greu amenaça per a la conservació
de la sureda, la producció soste-
nible de suro i la cadena de valor
lligada a aquest producte. Actual-
ment, ja s'ha detectat una menor
vitalitat i productivitat a causa
d'un estrès hídric més intens, l'aug-
ment de plagues, especialment el
corc del suro, i la freqüència més
alta de grans incendis forestals.

Des del Consorci Forestal de Ca-
talunya, es coordina un projecte
que treballa en la gestió i conser-
vació de les suredes per contribu-
ir a l'adaptació i a una major resi-
liència dels boscos de sureres  eu-
ropeus davant del canvi climàtic,
afavorint la seva conservació i el
manteniment de la cadena de va-
lor associada.

Per a fer-ho, s'han seleccionat ja
els primers rodals demostratius en
boscos de sureda en els quals
s'implementaran models de ges-
tió innovadors, a través de diferents
tractaments silvícoles. En total se
seleccionaran 28 rodals, dins les
quatre principals àrees de distri-
bució de la surera de Catalunya

(Alt Empordà, Montseny-Guille-
ries, Gavarres, Montnegre-Corre-
dor), i en cada cas s’establirà un
conveni amb els propietaris de
les finques forestals on es portaran
a terme els tractaments.

De cara als propers mesos, es
començaran les tasques d’estas-
sada del matoll i tallades de millora
amb objectiu de millorar la vitali-
tat i la producció de suro, l’aug-
ment de la resiliència i la resis-
tència a incendis forestals, i la res-
tauració de la sureda degradada.
La reducció dels danys causats
pel corc del suro es farà mitjançant
trampeig massiu, en combinació
amb tècniques silvícoles per reduir
la susceptibilitat de les sureres a ser
atacades per aquest insecte.

El projecte Life+SUBER
El projecte també vol desenvolu-
par eines de gestió i transferir-les
a l'administració forestal, per in-
tegrar l'adaptació al canvi climàtic
en la política forestal i la normati-
va del subsector surer català; i
transferir les tècniques imple-
mentades i eines desenvolupa-
des als principals actors locals
(propietaris forestals, gestors, ad-
ministració i indústria del suro) i
altres actors del sector surer eu-
ropeu (Portugal, França i Itàlia) per
millorar la gestió i conservació a
llarg termini de l'hàbitat de la su-
reda a Catalunya i sud d'Europa.
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Catalunya lidera un pla
per a la conservació i
l’adaptació dels boscos
davant del canvi climàtic



Les sureres de l’Empordà,
el Montseny i les Gavarres,
en un projecte europeu

La campanya de Grup en Defensa del Ter durant el simposi. 

GRUP EN DEFENSA DEL TER

El sindicat Asaja va proposar
durant el Simposi internacional
Reptes i oportunitats en la fertilit-
zació i gestió de les dejeccions ra-
maderes, organitzat pel Departa-
ment d’Agricultura, que es facin
tractaments integrals a les zones de
gran concentració ramadera. El
president de la sectorial del Porcí
d’Asaja, Antoni Banús, considera
que hi ha un abans i un després del
tancament de les plantes de co-
generació de dessecació de purins

en el conjunt de l’Estat, sis de les
quals eren a Catalunya.  Banús va
indicar que «a les zones on hi ha
poques explotacions els excedents
es poden aplicar de la manera
tradicional als camps de conreu,
però en el cas d’elevades concen-
tracions, els purins no es poden
traslladar a 70 o 80 quilòmetres
perquè el cost d’aquest transport
pot convertir en inviables les gran-
ges. La solució és el tractament in-
tegral». Assenyala que ja hi ha al-
guna empresa que té al mercat una

planta per tractar purins de ma-
nera integral, que es pot usar a di-
verses explotacions porcines o a
una sola. Aquesta planta conver-
teix el purí en sòlids, que són més
fàcils de comercialitzar, i en aigua
osmotitzada que pot ser reutilit-
zada a la mateixa  explotació per a
neteges, per regar o ser abocada a
la llera.

Durant el simposi, el Grup en
Defensa del Ter va desplegar una
pancarta de protesta i va repartir
fullets informatius. 
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Proposen tractaments integrals de purins


