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COMARQUES

Unió de Pagesos denuncia oblits en les
rebaixes fiscals per danys climatològics
 Algunes explotacions gironines no han estat incloses en l’ordre ministerial que ho detalla

Celebren una
jornada sobre
contractació de
discapacitats

MARC MARTÍ

GIRONA | DdG

El dia en què s’acabava el termini
per presentar la declaració de la
renda, el sindicat Unió de Pagesos
(UP) va criticar ahir que el ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí no hagi esmenat el document en què s’establia les explotacions de tot l’Estat a les quals calia aplicar rebaixes fiscals pels danys climatològics soferts l’any 
i en què, segons UP, n’hi faltaven
una bona colla de catalanes, entre
les quals algunes de gironines. El
sindicat considera «irresponsable» que s’hagi deixat que acabi el
termini per presentar la declaració
sense publicar l’esmena. Ara les explotacions afectades, si la correcció s’acaba publicant i finalment hi
figuren, hauran de fer una declaració complementària de la renda,
«però molts ja no ho faran, i es poden acabar perdent les bonificacions», va assegurar ahir el responsable d’Economia Agrària i
Fiscalitat d’UP, Josep Cabré.
El ministeri encapçalat per Elena Espinosa va publicar el passat
 d’abril una Ordre en què establia la reducció de mòduls de
l’IRPF als professionals agraris
afectats per la sequera o les pedregades de l’any . Malgrat tot,
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AFECTATS A GIRONA

CEREALS
Tres comarques gironines amb
explotacions afectades
Segons les dades del sindicat,
1 l’any 2007 produccions de Borrassà i el Far d’Empordà, a l’Alt Empordà, i del Baix Empordà i el Pla de l’Estany, es van veure afectades per les
inclemències climàtiques però no apareixen a l’Ordre.
GARROFER
Afectació a tot Catalunya
UP no dóna més detalls al seu
2 comunicat, encara que Cabré
diu que s’ha obviat també explotacions gironines dedicades a la garrofa.
FARRATGES
L’Empordà i la Selva
El sindicat ha apuntat que el
3 ministeri no ha inclòs en l’Ordre
produccions selvatanes i de l’Alt i el
Baix Empordà.
EQUÍ
Girona i Lleida
Explotacions gironines i lleida4 tanes del bestiar equí també
haurien d’obtenir la rebaixa fiscal.

Quant als cereals, s’ha obviat explotacions de 3 comarques gironines.

i segons va explicar ahir Cabré, el
ministeri «es va deixar comarques
senceres, municipis i cultius». UP
va fer una llista de totes les explotacions que no apareixien a l’Ordre, entre les quals algunes de gironines, majoritàriament de l’Alt i
del Baix Empordà.
El sindicat va trametrre la llista
a la conselleria d’Agricultura de la
Generalitat, al capdvant de la qual
hi ha Joaquim Llena i, segons va indicar Cabré, «ens consta que el
DAR va enviar la nota al ministeri, incloent-hi no totes però sí al-

Girona va sacrificar l’any passat
més de 6 milions i mig de porcs
 La demarcació se situa a

la cua de Catalunya en el
cas del bestiar oví, el
cabrum, les aus i els conills
GIRONA | EFE/DdG

Els escorxadors de la província
de Girona van sacrificar l’any passat més de sis milions i mig de caps
de bestiar porcí, la qual cosa els situa en segon lloc, per darrere de
Barcelona, en la llista de províncies
catalanes. La demarcació es troba
també en segona posició pel que
fa a caps sacrificats l’any passat de
boví (.) i equí (), mentre
que en el cas del bestiar oví, el cabrum, les aus i els conills Girona és
la província on el  es van sacrificar menys unitats. Són dades
que es desprenen de les enquestes de sacrifici d’escorxadors, que
elabora el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(DAR). Aquestes dades també revelen que l’any passat es van sacrificar a Catalunya més de ,
milions de caps de bestiar,  més
que el .
Així, el DAR ha començat a elaborar i publicar l'Enquesta de sacrifici d'escorxadors amb l'objectiu d'obtenir informació de l'evolució de la producció càrnia a Catalunya per espècies i tipologia

d'animals. Aquesta actuació s'emmarca dins del Conveni de col·laboració en matèria d'estadística i
informació agrària, pesquera i alimentària, signat amb el Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i
Marí. De manera que es pot consultar al web de la conselleria l'enquesta de sacrifici mensual dels
primers mesos d'aquest any, així
com les de sacrifici anual corresponents a  i .
De l'enquesta anual relativa a l'any  es desprèn que es van sacrificar a Catalunya . caps
de boví, .. d'oví, . de
caprí, .. de porcí, .
d'equí, .. unitats avícoles i .. conills. En concret,
l'any  es van sacrificar més de
, milions de caps de bestiar, i
el  la xifra es va situar en 
milions.
En global, Girona se situa a la
cua en el rànquing provincial.
Lleida encapçala la classificació de
sacrifici, amb un total de , milions, seguida de Barcelona, amb
,, en tercer lloc se situa Tarragona, amb , milions de caps de
bestiar sacrificats, i Girona en va registrar prop de  milions.
Enquesta mensual
El DAR publica també l'enquesta
mensual de sacrifici, corresponent a gener i febrer de , i que
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gunes de les explotacions que
nosaltres havíem assenyalat».
Però ahir es va acabar el termini per fer la declaració de la renda
i UP va denunciar que no s’ha
publicat una nova Ordre d’esmena. Això «comporta perjudicis pels
productors agraris», va indicar UP
en un comunicat, «ja que es veuran obligats a fer la declaració de
la renda complementària en cas
que es reculli l’afectació a la seva
explotació en l’ordre de rectificació» i, segons el sindicat, moltes bonificacions s’acabaran perdent.

La ciutat de Banyoles acull avui
una jornada que girarà a l’entorn
de la contractació laboral de persones amb discapacitat, i on es parlarà de les característiques i dels
avantatges que aquesta opció ofereix. Serà des de dos quarts de deu
del matí fins a la una del migdia, i
la presentació anirà a càrrec de l’alcalde, el convergent Miquel Noguer.
Després de la sessió inaugural,
Maria Pallisera, professora del Departament de Pedagogia de la
UdG, impartirà una ponència titulada La integració laboral de les
persones amb discapacitat, situació actual i perspectives. Aquesta
anirà seguida del parlament de
Carme Bagaria, prospectora d’empreses de Mifas, i que explicarà els
avantatges i descomptes que suposa la contractació de persones
amb discpacitat, i que farà esment als Serveis d’Intermediació
laboral.
Després d’una pausa, els temes de la jornada seran el treball
amb suport, la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i una ponència
entorn les experiències empresarials en aquest àmbit.

El restaurant Can Xabanet
torna a obrir les portes a
l’edifici del carrer la Lluna
JOAN COMALAT

LA XIFRA

,

MILIONS

de caps de bestiar
Són els que es van sacrificar a Catalunya al llarg de tot l’any passat, cosa
que suposa un increment del 18 per
cent respecte als 234 milions d’unitats sacrificades l’any 2006.



EN XIFRES

Caps de bestiar sacrificats a la
província de Girona l’any 2007
DADES EN UNITATS I PES MIG DEL CANAL
Unitats Pes (kg/canal)

Boví
Oví
Cabrum
Porcí
Equí
Aus
Conills
Total

88.835
166.654
5.052
6.502.581
442
10.899.000
240.000
17.902.564

Font: Gabinet tècnic del DAR.

236
12,5
4,6
76,9
238
1,5
1,3

DdG

constata que, respecte al mateix
període de l’any passat, a Catalunya s’ha registrat un augment en el
cas del caprí (.), el porcí
(..), les aus (..) i
els conills (..).

Les noves instal·lacions del restaurant, estrenades dissabte.
BANYOLES | DdG

A finals d’octubre de l’any passat
el carrer de la Lluna de Banyoles
quedava obert per les dues bandes
gràcies a unes obres que havien
comportat l’enderroc de part de
l’estructura del restaurant Can Xabanet, que taponava una de les
dues obertures, concretament la
del carrer de l’Estany. L’establiment
va haver de tancar portes a Banyoles, encara que mentrestant
va seguir funcionant a Can Closes,

de Porqueres. Ara el restaurant
ha tornat a obrir al mateix lloc on
estava ubicat però sense taponar
el carrer.
L’establiment va néixer l’any
 i des d’aleshores situat al
mateix lloc on ara hi ha les noves
instal·lacions: el carrer de l’Estany,
cantonada la Lluna, una zona força propera a la plaça de les Rodes.
Des del passat dissabte ha tornat
a obrir les portes amb estances i
cuina renovades.

