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UP protesta demà a Mollerussa
per la crisi del sector lacti català

Crítiques
pel “batibull
tributari”
autonòmic

Denuncia que la indústria està deixant de comprar llet als ramaders || Critica la
resta dels sindicats per la seua “actitud demagògica” sobre la llengua blava
LLEONARD DELSHAMS

J. MARTÍNEZ

❘ LLEIDA ❘ El sindicat agrari Unió
de Pagesos (UP) ha convocat
per a demà dijous una concentració a Mollerussa, davant la
seu de la companyia El Castillo,
de Puleva Food, SL, en protesta
per la greu situació que pateix el
sector lleter a Catalunya.
Així ho va anunciar ahir a
Lleida el coordinador nacional d’UP, Joan Caball, que va
denunciar que la indústria està deixant de comprar llet tant
a ramaders individuals com a
grups sencers, decidint així als
qui compraran o no.
Segons càlculs d’UP, des del
gener del 2015, la indústria ha
deixat de comprar llet a un total
de 32 explotacions catalanes, la
qual cosa ha provocat que, el
desembre del 2015, només en
quedessin 573 de les 605 que hi
havia a començament d’aquell
any.
Caball va fer aquestes declaracions durant la presentació
a Lleida, juntament amb José
Manuel de las Heras, coordinador de la Unió d’Unions, dels
reptes que té davant el seu sindicat en els propers anys, després
de les eleccions agràries que se
celebraran aquest diumenge a
Catalunya.
Entre aquests reptes hi ha la
lluita contra els abusos de la
gran distribució, que imposa
preus a la baixa als productors,

REPTES

Segarra-Garrigues
❚ UP es planteja per als propers
anys com a repte la lluita per replantejar el projecte del canal
Segarra-Garrigues.

Sectors agraris
❚ Seguirà en peu de guerra
davant els conflictes oberts a
gairebé tots els sectors agraris, com el de la fruita dolça, el
del porcí o el del conill, entre
d’altres.

Administració
❚ Exigeix els pagaments endarrerits als agricultors i ramaders
de muntanya, entre d’altres.
Cabré, De las Heras, Caball, Pedrós i Saltiveri, ahir a Mercolleida.

el replantejament del projecte
del canal Segarra-Garrigues,
que encara no està aprovat i no
disposa de dotació econòmica,
la reclamació dels pagaments
endarrerits de les indemnitzacions compensatòries de muntanya, la sobrevaloració del
cadastre i els conflictes creats
pels danys de la fauna salvatge
en l’agricultura i la ramaderia,
entre altres aspectes.
D’altra banda, Caball va titllar de “demagògica” la posició
de la resta de les organitzacions
agràries catalanes respecte a
l’obligació per part del ministeri

AGRICULTURA JORNADES
ASAJA LLEIDA

Un moment de la jornada celebrada dilluns a Tremp.

Jornada d’Asaja sobre plans de
millora i el relleu generacional
❘ TREMP ❘ Asaja Lleida va organitzar dilluns, a la localitat de
Tremp, una jornada, amb motiu de les eleccions agràries
d’aquest diumenge, en la qual
va participar el seu president,
Pere Roqué, i el tècnic Ramon
Bardají. Van parlar sobre els

plans de millora i d’incorporació
de joves al camp. En els últims
anys, Asaja Lleida ha organitzat
més de 37 cursos de formació i
276 xarrades informatives relacionades amb el món del camp,
segons va explicar la mateixa
organització agrària.

d’Agricultura de vacunar animals ovins i bovins per lluitar
contra la llengua blava. “Sabem
que estem en campanya, però
no es pot dir un dia que s’està

a favor de la vacunació obligatòria i fins i tot estar d’acord a
ampliar-la a tota la cabanya i
un altre dia dir el contrari”, va
criticar.
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Diferències de milers
d’euros entre autonomies
❘ MADRID ❘ El Consell General
d’Economistes, els assessors
fiscals i la patronal van criticar ahir el “batibull” impositiu actual, que veuen
ineficient, i van apostar per
una harmonització que eviti que hi hagi diferències de
fins a 400.000 euros a tributar segons la comunitat de
residència.
Segons l’informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2016, a Madrid,
un contribuent amb un patrimoni de 15 milions d’euros
no pagaria res, perquè aquesta autonomia té desactivat
l’impost de patrimoni, però
la mateixa persona hauria
d’abonar 410.655 euros a
Extremadura. Madrid és on
menys es paga de mitjana per
patrimoni i per IRPF, mentre que a Catalunya tributen
més per aquests conceptes les
rendes més baixes i a Cantàbria és on més paguen els
que guanyen per damunt dels
160.000 euros.

