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Han passat dos anys i, per tant, cinc números del butlletí empresarial

de Vilablareix Valor en Alça. El que va començar com una idea,

s'ha consolidat com una eina d'informació adreçada a totes les

empreses del nostre municipi on us donem informació de totes

les activitats que portem a terme i que tenen com a objectiu que

veieu en nosaltres, l'Ajuntament, un agent més amb qui podeu

col·laborar en el dia a dia de les vostres empreses. Sabem que

són moments difícils i que costa molts esforços poder mantenir

uns nivells d'activitat que permetin la subsistència, però és en

aquests moments on es demostra la vostra vàlua com a gestors i

empresaris. Aquest és un dels motius pels quals hem aprovat unes ordenances fiscals pel 2010 amb unes

taxes i impostos iguals que els de l'exercici 2009, és a dir, no els hem incrementat ni un cèntim d'euro.

Durant aquest any 2009 hem dut a terme diferents projectes que han tingut molt bona acceptació per

part vostra i continuarem fent-ho aquest any 2010. Seguirem fent cursos i tallers de formació especialitzats

tant per a emprenedors/es que vulguin posar en marxa una nova activitat, com per aquells/es que ja

teniu la vostra empresa i voleu invertir en formació dels/les vostres treballadors/es o de vosaltres

mateixos/es. També durant aquest 2010, ens posarem en contacte amb vosaltres per actualitzar el cens

d'empreses del nostre poble i saber a què us dediqueu, quants treballadors/es teniu, a quins mercats

abastiu, etc. i així poder adequar la nostra oferta de serveis a les vostres necessitats.

A part, i com molts/es ja sabeu, ens hem adreçat a tots/es els que teniu empreses vinculades amb la

construcció per a oferir-vos la possibilitat de participar en la construcció dels dos blocs d'habitatges de

protecció oficial que començarem aquest mes de gener. La societat Vilablareix Futur, S.L. creada amb

capitat 100% municipal per a la construcció d'habitatges de protecció oficial al nostre municipi, entre

altres coses, ja ha adjudicat bona part d'aquests habitatges i la nostra intenció és que en la seva construcció

hi participin el major nombre d'empreses del nostre municipi possible.

Finalment, tan sols voldria fer un esment a la necessitat que tenim tots/es de bona convivència al nostre

poble i això implica unes responsabilitats per part de l'Ajuntament i també unes altres de bon veïnatge,

neteja de l'entorn immediat i compliment de les normatives per part dels que hi vivim i hi treballem.

David Mascort i Subiranas
Regidor de Promoció Econòmica
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Informació empresarial

1. Vilablareix ofereix un curs per a
    persones emprenedores

Valor en alça Núm. 5 Gener 2010

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de

Vilablareix ofereix, des del 17 de setembre del

2009 fins el 4 de febrer del 2010, un Curs de

Comptabilitat Financera per a persones

emprenedores i autònoms.

Des del Servei de Formació en Creació d'Empreses

es vol ajudar a les persones que han creat o tenen

la intenció de crear la seva empresa en els propers

mesos a adquirir coneixements sòlids en l'anàlisi

financer i comptable. Aquests coneixements són

fonamentals per assolir una empresa pròpia exitosa:

que es tradueix en ser cada dia més competitiva,

controlar bé les despeses, millorar els ingressos i

obtenir una major rendibilitat.

Davant la gran demanda (més de 50 persones es

van inscriure), l'organització va desdoblar el curs

en dos grups per atendre millor les necessitats dels

alumnes: un grup, les tardes del dimecres, i l'altre,

les tardes dels dijous, amb l'horari de 19h a 22h

del vespre.

El curs, que té una durada de 45 hores, és gratuït. Els temes que s'hi tracten són qüestions habituals

de la gestió empresarial. Segons la professora Mar Cases Viladevall, "aquests aspectes, sovint, són

poc coneguts pels emprenedors/es que creen el seu propi negoci, ja que generalment aquestes persones

coneixen molt bé el sector on desenvolupen o desenvoluparan la seva activtat, però no tenen el mateix

coneixement d'aquests altres aspectes de funcionament habitual de l 'empresa".

Així doncs, els alumnes podran aprofundir en temes com són la gestió comptable de l'empresa, l'IRPF,

l'IVA, els resultats econòmics de l'empresa o els productes financers, i realitzaran pràctiques mitjançant

les noves tecnologies (Contaplus, etc.).

Aquesta activitat es realitza dins el marc del PLA INICIA: per a la creació d'empreses, amb el suport del

Departament de Treball i el cofinançament del FSE.
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El Consell de Ministres

va aprovar el 19 de

novembre de 2009

l'avantprojecte de llei

que regula la prestació

que podran percebre

e l s  t r e b a l l a d o r s

autònoms en cas de cessar la seva activitat.

L'Executiu espanyol ara l'ha remès al Consell

Econòmic i Social (CES) abans de la seva aprovació

com a projecte de llei.

A la prestació per cessament d'activitat per

als autònoms només podran accedir-hi els

treballadors autònoms que cotitzen per accidents

de treball i malalties professionals. Per tant, el

model dissenyat té un caràcter mixt, ja que es

preveu l'aplicació immediata del sistema a tots els

treballadors autònoms que ja cotitzen per les

contingències d'accident de treball i malaltia

professional (que són els autònoms econòmicament

dependents i els de sectors considerats amb un

major risc de sinistralitat), amb un complement

de cotització d'1% sobre la seva base de cotització,

i la progressiva ampliació voluntària a tot el col·lectiu

que s'acul l i  a ambdues contingències.

Però no serà una realitat fins al 2011, ja que

els afectats hauran d'haver cotitzat durant dotze

mesos continuats abans del cessament de la seva

activitat, a partir de que estigui aprovada la llei,

que, si no passa res, es preveu pel primer trimestre

del 2010.

Segons el que es preveu al text, la renda a percebre

oscil·larà entre els 583,38 € i els 1.383 € mensuals,

que és el màxim que cobraria un beneficiari que

tingués dos fills. La seva durada serà d'entres dos

i sis mesos, en funció del període cotitzat, i de

fins a nou en el cas dels

més grans de 60 anys.

Doncs, per optar a la

prestac ió d 'atur,  e ls

autònoms hauran d'haver

cotitzat un termini mínim

d'un any per a poder

percebre dos mesos de prestació, mentre que el

màxim serà cobrir 36 mesos per a rebre la renda

durant 6 mesos.

Des de les asssociacions d'autònoms UPTA, ATA i

CEAT es considera que aquest sistema de prestació

per autònoms és "insuficient i millorable", perquè

no "respon a les necessitats" d'un autònom quan

cessa la seva activitat. Esperen que es realitzin

algunes millores com són augmentar el període de

cobrament de la prestació, i disminuir els períodes

de cotització, o incorporar-lo en el circuit ordinari

del Servei Públic d'Ocupació.

En qualsevol cas, podem concloure que aquest és

un pas important cap a les tantes vegades

reivindicada prestació pel cessament d'activitat

dels autònoms. Millor o pitjor, la implantació

d'aquesta mesura, entre d'altres, respondrà a una

demanda històrica i a les expectatives generades

amb l'Estatut del Treballador Autònom.

Informació empresarial Valor en alça Núm. 5 Gener 2010

2. Arriba la prestació d'atur pels
    autònoms
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PIMESTIC és el pla d'actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC10, per promoure les

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses catalanes amb l'objectiu de millorar

la productivitat i competitivitat, mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC.

El pla PIMESTIC contempla diverses actuacions pel període 2007-2010, tant en l'àmbit territorial com en

el sectorial, per augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el

procés d'adopció de noves solucions tecnològiques. El pressupost del pla PIMESTIC és de 5 milions d'euros

anuals.

El pla PIMESTIC té 3 eixos d'actuació: difusió i sensibilització (conèixer); assessorament i orientació

(pensar), i implantació i finançament de les TIC (fer. Aquest eix contempla una sèrie d'ajuts: ajuts a

projectes d'innovació, ajuts a projectes d'implantació de solucions TIC sectorials, paquet ofimàtic per a

microempreses -veure el web Pimestic-, factura i signatura electrònica, etc.)

Durant el període 2009-2010, les empreses interessades poden

consultar els ajuts disponibles al web http://www.pimestic.cat/ajuts-

i-financament.html o bé sol·licitar el servei d'orientació Pimestic

omplint el formulari que trobaran a https://www.pimestic.cat/servei-

orientacio/formulari.html.

Per a més informació sobre PIMESTIC consulteu el seu web:

http://www.pimestic.cat/.

L'Ajuntament de Vilablareix és entitat de registre col·laboradora amb

l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Aquest fet permet a l'Ajuntament

tramitar l'identificador digital (IdCAT) de qualsevol persona física sol·licitant.

L'IdCAT és la identitat digital avançada que assegura la integritat i la

confidencialitat de les transaccions electròniques. Té més de cent usos

concrets, entre els quals destaquem: fer una petició a l'Ajuntament, tramitar

la declaració de les renda, demanar l'informe de vida laboral on line, signar

correus, documents electrònics i formularis web amb validesa oficial.

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina web: www.idcat.net

Informació empresarial

5

Valor en alça Núm. 5 Gener 2010

3. PIMESTIC apropa solucions
informàtiques a les empreses

4. Ja està disponible l'IdCAT



El seu nom: Mireia Gallemí
Nom de l'empresa: Coeva Girona, SA
Activitat que desenvolupa: distribució de material
elèctric
Any de constitució de l'empresa: 1981
Nombre de treballadors actuals: 16
Últim llibre que ha llegit: El laberinto de la rosa
Un compact disc: Antes de que cuente diez
Pel· l ícula preferida: Código da Vinc i
Un restaurant: L'Albareda

A la nevera no hi pot faltar mai ... aigua
Quin equip anima? El Barça
Últim viatge: A Lleó en moto
Quants idiomes parla?  Català, castel là, anglès i  una mica de francès
Què necessita Vilablareix? Més ajuda a la petitat i mitjana empresa
Nom d'un polític: Joaquim Nadal
Windows o Appel: Windows
En una altra vida, a què es dedicaria? Al mateix
Quin seria l'horari laboral ideal:  Mentre t 'agradi la feina, m'és igual
Tió o Pare Nöel: Tió
Què li demanarà als Reis Mags? Li demanaré moltes coses però primer per la situació familiar
que estem vivint, i després per l'empresariat, que la crisi s'acabi ja!

Enquestem a dos empresaris de Vilablareix per conèixer curiositats de la seva vida quotidiana. En aquest

número coneixerem a la Sra. Mireia Gallemí, de l'empresa COEVA GIRONA, SA i al Sr. Antoni Carrera,

de GIROPACK, SA.

Informació empresarial
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5. Coneixem els empresaris del municipi

COEVA GIRONA, SA



El seu nom: Antoni Carrera Ferrer
Nom de l'empresa: GIROPACK
Activitat que desenvolupa: Embalatge alimentari
Any de constitució de l'empresa: 1984
Nombre de treballadors actuals: 6
Últim llibre que ha llegit: Millenium 3 La reina en
el palacio de las corrientes de aire
Un compact disc: De mi puño y letra (Carlos Baute)
Pel·lícula preferida: Adivina quien viene a cenar
esta noche
Un restaurant: Les graelles de Ripoll
A la nevera no hi pot faltar mai ... iogurts
Quin equip anima? Al Girona FC

Últim viatge: Al Cap Nord
Quants idiomes parla? Català i castellà
Què necessita Vilablareix? Guàrdia Urbana
Nom d'un polític: Adolfo Suárez
Windows o Appel: Windows
En una altra vida, a què es dedicaria? No ho canviaria
Quin seria l'horari laboral ideal: De 8h a 3h
Tió o Pare Nöel: Tió
Què li demanarà als Reis Mags? Salut

Informació empresarial
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1. Què és una societat municipal?

Les societat municipals són entitats jurídiques definides a l'article 6 del RD

1091/1988. El seu capital social és total o majoritàriament municipal i el seu

objectiu principal no és la rendibilitat econòmica sinó una millor gestió en la

prestació de serveis públics o l'aplicació d'unes polítiques determinades en àmbits molt específics com ara

l'habitatge.

2. Quan es va constituir la societat Vilablareix Futur, S.L.?

La societat es va constituir el 8 d'octubre de 2007.

3. Quin és el capital de la societat? D'on es treu?

El capital social és de 3.100,00 euros, representat per 31 participacions socials de 100,00 euros de valor

nominal cadascuna d'elles, completament subscrites i alliberades, i intransferibles del seu únic titular,

l'Ajuntament de Vilablareix.

4. Per què i qui en forma part?

L'objectiu de la constitució de l'empresa és l'aplicació d'una política urbanística que vagi acompanyada d'un

component social basat en el fet que els recursos que gestioni repercuteixin de forma directa al municipi,

amb la finalitat de millorar la qualitat de les zones on s'actuï. En el nostre cas concret podem afegir-hi que

els objectius immediats són la construcció d'un edifici d'habitatges pels/les veïns/es del municipi de Vilablareix.

Només en forma part l'Ajuntament de Vilablareix. La Junta General la formen els regidors dels tres grups

municipals que formen el plenari de l'Ajuntament i la presideix l'Alcalde del municipi. Aquesta Junta és la

que aprova les actuacions, el pressupost i la que fiscalitza, per tant, tot el que faci la societat.

5. Quants pisos construirà i com seran aquests pisos?

El nombre de pisos que Vilablareix Futur S.L.

construirà dependrà de les necessitats dels/es

veïns/es del municipi. L'Ajuntament disposa de

terrenys suficients per construir 120 habitatges

de protecció oficial. L'edifici que comencem ara

consta de 46 habitatges. Són pisos de compra de

protecció oficial en règim general i la seva superfície

va des de 55 m2 útils amb dos dormitoris i cuina

integrada a la sala-menjador, fins a 90 m2 útils

amb tres dormitoris i cuina independent. El preu

és de 1.576,64 € per cada m2 d'habitatge útil, que

ja ve definit per la Generalitat de Catalunya.

Entrevistem al Sr. Xavier Gifra, gerent de  Vilablareix
Futur, S.L.

Informació municipal

6. Vilablareix Futur, S.L.

Valor en alça Núm. 5 Gener 2010
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Informació municipal
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6. Hi ha previsió de més construccions al futur?

Tot dependrà de la demanda dels veïns/es. L'interès de l'Ajuntament és que tots els/les veïns/es de Vilablareix

puguin tenir un habitatge amb les millors condicions i al preu més baix de mercat. Si no hi ha demanda

s'esperarà un temps.

7. On es localitzen aquests pisos?

Estan situats a l'Avinguda Lluís Companys just a la cantonada amb el carrer Farigola, al davant de l'espai

on en breu començaran a construir el nou dispensari municipal. L'edifici constarà de dos blocs i, a més,

disposarà d'un aparcament soterrani amb 93 places.

8. Qui pot optar a un pis?

Per poder optar a un habitatge de Protecció Oficial cal complir una sèrie de requisits. Entre aquests hi ha

el de no ser titular d'un dret real d'ús o gaudi d'algun altre habitatge o altre immoble (excepció dels casos

previstos per la legislació), que els ingressos bruts no siguin superiors a 5,5 vegades l'IPREM (Indicador

Públic de Renda d'Efectes Múltiples), que no siguin inferiors al 5% del preu de venda, tenir un mínim de

18 anys i molt important, ser veí/ïna de Vilablareix amb un mínim de 6 mesos d'empadronament.

9. Hi haurà locals comercials?

Sí, en aquest primer projecte hi haurà locals a la planta baixa dels dos edificis. En total són 13 locals de

diferents mides, 5 estan situats a l'anomenat Edifici A i 8 a l'Edifici B. A més, aquests locals formaran el

viver d'empreses municipal, és a dir, que estaran destinats, de forma prioritària, a joves emprenedors/es

que vulguin iniciar la seva idea de negoci al nostre municipi.

10. Com es gestionen els pisos i locals?

Pel que fa als pisos, en aquest primer projecte, i després d'haver estudiat les necessitats dels nostres veïns/es

-especialment les dels/les joves- són pisos de venda. El col·lectiu de joves que va expressar en el seu

moment la necessitat d'accedir a un habitatge i que es van inscriure al Registre Municipal d'Habitatge quedarà

pràcticament cobert després de les adjudicacions d'aquests habitatges. Per als locals comercials l'opció serà

el lloguer. D'aquesta forma es vol ajudar a iniciar empreses sense el cost inicial d'haver de comprar un local

amb la incertesa de saber com anirà el negoci.

11. Com es controla l'especulació d'aquests pisos?

Són pisos que segueixen uns preus establerts per la Generalitat de Catalunya, segons les característiques

de cada municipi. Per tant, no hi ha possible especulació. Són projectes amb un procés de control per part

del Departament d'Habitatge, que comença amb la qualificació provisional abans de començar les obres i

acaba amb la qualificació definitiva quan l'edifici s'ha construït. A més, en el cas que un adjudicatari vulgui

vendre el seu habitatge després d'un temps, l'Ajuntament té el dret de comprar-li de forma preferent i al

mateix preu que ell el va comprar actualitzat amb la inflació. Hem de tenir en compte que el municipi posa

a disposició d'alguns dels seus habitants uns habitatges a un preu establert per a que puguin anar-hi a viure

i que, per tant, l'objectiu no és que aquests/es beneficiaris/es hi puguin guanyar diners.



Informació municipal
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7. Ordenances fiscals
El dia  28 de setembre de 2009 l’Ajuntament de Vilablareix, reunit en sessió plenària, va aprovar

les modificacions dels impostos, taxes i preus públics per a l’any 2010. Així doncs, els tipus impositius

més freqüents que es preveuen per al proper exercici són els següents:

Impostos

Impost sobre béns immobles:

-I.B.I urbà: 0’7 %

-I.B.I. rústic: 0’7 %

Impost sobre circulació de vehicles:

- Turismes:

De menys de 8 cavalls fiscals ............................18’10€

De 8 a 11’99 .............. .............................. 47’10€

De 12 a 15’99 ..................................................98’80€

De 16 a 19,99.................................................122,72€

De 20 en endavant .........................................150,28€

- Camions:

De menys de 1000 Kg de càrrega útil................ 58’20€

De 1000 a 2999 Kg......................................112’58€

De més de 2999 a 9999 Kg............................162,24€

De més de 9999 Kg....................................202,96€

-Altres vehicles:

Ciclomotors .......................................................7,50€

Motocicletes de fins a 125 c.c. .............................7,50€

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. ..........10,56€

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c............21’10€

Motocicletes de més de 500 fins a 1000 c.c..........42,00€

Motocicletes de més de 1000 c.c........................83,20€

Impost sobre plusvàlua:

. Taxa gravamen: 28%

. Coeficients:

-Període d’1 fins a 5 anys ..........................3,60

-De 6 a 10 anys .......................................3,30

-D’11 a 15 anys .......................................2,80

-De 16 a 20 anys .....................................2,70

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

En general serà del 3,50 %, si bé es preveuen

bonificacions per:

- Joves menors de 35 anys: – del 50 % per rehabilitació

d’habitatge

- Als edificis amb aprofitament tèrmic o elèctric d’energia

solar: – del 10%

- Als edificis amb aprofitaments d’aigües pluvials per

l’autoconsum:  – del 95%

- Amb adaptacions per a minusvalideses: – del 90%

- Declarats d'especial interès o utilitat municipal per

concórrer en circumstàncies socials, culturals,

historicoartístiques o de foment d'ocupació: – del 95%

Impost sobre activitats econòmiques:

- Coeficient de situació  segons les categories fiscals

de la via pública:

         1ª categoria .....................................2

         2ª categoria.................................1,40

Taxa per Llicències d’activitats i d’obertura

d’establiment

- Activitats Annex III (innòqües)........................250€

Bancs, Caixes i Entitats financeres................2.400€

- Activitats Annex I, II.1, II.2 i III (classificades) ..600€

- Acta de comprovació d’activitat tipus C.1.........  100€

- Acta de comprovació d’activitat tipus C.2.......... 220€

- Canvis de titular...................................................80€

- Segona tramitació.............................50% descompte

- Llicències Auto taxi............................................300€

- Llicències casetes pirotècnia................................600€

- Permís d’abocament............................................32€

- La taxa originada pel servei d'informe als establiments

subjectes a l'annex II.2 del Reglament general de

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la

intervenció integral de l'administració ambiental, serà

el cost que s'aprovi en la corresponent Ordenança

Fiscal del Consell Comarcal.
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8. Notícies

Ens interessa conèixer els vostres suggeriments i opinions, per això, posem a la vostra disposició

un correu electrònic al qual us podeu adreçar en qualsevol moment: valor@vilablareix.cat

9. Donem la
benvinguda a ...

Carrer de Raset
Sitexco Girona, SL - C/Raset, 146

Carrer de Llevant
Espai Colors - C/Llevant, 4

Carrer Mas Falgàs
Airtir-trans, SL -  C/Mas Falgàs, 2-6
Atops-Gi, Sl - C/Mas Falgàs, 2-6
Transports de Construcció de Girona, SCL -
C/Mas Falgàs, 2-6

Carrer Marie Curie
Naus Girona, SL - C/Marie Curie

Carrer Tramuntana
REELVI, SL - C/Tramuntana, 3-7

 - RECUPERACIÓ AIGÜES PLUVIALS
L'Ajuntament de Vilablareix ha endegat un projecte de
recuperació de les aigües pluvials. S'han construït dos
dipòsits soterrats, un al costat del pavelló municipal i
l'altre al costat del magatzem municipal. Aquests dipòsits
recullen i filtren l'aigua que els hi arriba de la coberta de
les dues instal·lacions municipals mitjançant un sistema
de canals. L'aigua recuperada servirà per regar les zones
verdes adjacents.

Dipòsit de formigó armat ubicat a les zones verdes del costat del pavelló

municipal

Dipòsit de polièster reforçat ubicat al costat del magatzem municipal

- PLANS D'OCUPACIÓ
El desembre s'han iniciat dos plans d'ocupació a Vilablareix.
Pel P.O. per a la millora i l'autogestió del reciclatge s'ha
contractat un peó de jardiner (Sergi Vilaró) per sis mesos.
Pel P.O adequació d'habitatges a la gent gran es contracta
durant tres mesos, a un arquitecte tècnic i un equip de
brigada format per un paleta, un lampista i un manobre.

El passat diumenge 13 de desembre
es va celebrar la Marató, aquest any
dedicat a les malalties minoritàries.
Volem agrair la col·laboració de tots
aquells que van participar en l'acte
de La Marató.



1-Quina evolució ha tingut la seva explotació

ramadera fins al dia d'avui?

El 1954 els avis van comprar 30 vessanes i van construir

la casa. En un principi, una part del terrenys era destinada

a pomeres i presseguers. El 1965 es va fer la granja de

pollastres. També es van arribar a tenir fins a 1100 ànecs.

Però l'explotació familiar va evolucionar cap al bestiar

vacú, amb unes 8 o 10  vaques a l'inici. Actualment tenim

129 caps de bestiar, d'entre els quals hi ha 60 vaques.

Pel que fa al terreny, comptem amb 240 vessanes (52

hectàrees). Tot el que es produeix

a les nostres hectàrees es destina

a l'alimentació dels animals de

l'explotació (ordi, blat de moro, ray-

grass, userda, favó, etc. ) A més els

adobs surten dels excrements de les

vaques. És un cicle totalment

sostenible.

2-Quins són els canvis més

significatius?

La granja s'ha engrandit per etapes,

partint de la filosofia d'anar creixent en la mesura del que

es podia. Ens hem modernitzat. Abans es munyia les

vaques en cantines, i ara hi ha un sistema mecanitzat

integrat en una sala de munyir. Triguem només 1 hora  i

mitja per munyir totes les vaques. També ha canviat

extraordinàriament la manera de treballar la terra. Avui

en dia, la maquinària ho fa tot, i existeixen uns tractors

molt ben preparats tecnològicament.

3-Com controla tot el procés de producció per arribar

a tenir un producte diferenciat i de qualitat?

Pel que fa a la carn que venem, controlem el cicle vital de

l'animal i garantim la traçabilitat del producte. Per exemple

quan un vedell neix, se li fa el "document d'identitat per

a bovins", seguint un programa estatal. És un carnet on

consta totes les dades rellevants del vedell. A més, portem

el registre dels bovins, el registre de medicaments i seguim

tècniques controlades d'inseminació. Per portar els animals

a l'escorxador també es passen certs controls. Respecte

a la llet que venem, el control és exhaustiu: cada dia es

fan anàlisis al Laboratori Interprofessional Lleter de

Catalunya (ALLIC). S'agafen mostres i es comprova que

es compleixen els paràmetres de qualitat (% de grasa,

proteïna, bactèries, recompte cel·lular i aigua, absència

d'antibiòtics, etc.) A més també depenem del Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.

4-Com comercialitza el producte?

Formem part de la Lletera de Campllong, que forma part

de Llet Nostra, de Vic. Els animals, els venem directament

al carnisser, cosa que ens garanteix arribar directament

al consumidor final, que sap que és un producte diferenciat

i de qualitat i en el que es pot confiar. Gestionem els

tràmits per anar a l'escorxador.

5-Què en pensa de  les

subvencions a l'agricultura i

ramaderia?

No hi haurien de ser, a condició que

es valorés més el producte. Però

actualment, sense subvencions els

agricultors i ramaders no viurien. El

problema de Catalunya és que

produir 1 litre de llet val molts calers,

a diferència de països del centre

d'Europa, on les vaques pasturen tot el dia. A més els

pagesos no sempre anem units. I el sistema de quotes de

la UE que regeix fins ara no ens ha deixat créixer.

6-Horari laboral?

A l'hivern, de les 7h del matí a les 9:30h, munyir, i 30

minuts per esmorzar, i seguim de 10h a 13h. Dinar. De

15h a 21h. A l'estiu, comencem a les 6h del matí. I

s'afegeix a la jornada laboral que a mitjanit i a les 3h de

la matinada ens llevem per anar a controlar els regadius.

Sempre surten extres: el temps de sembrar, la vaca que

pareix,... Hi ha dies que tens més feina de la que pots fer.

És una feina que requereix molta vocació. I sembla que

el meu fill gran

té la  i · lus ió

necessària, i si li

agrada, espero

en un futur,

traspassar-li el

negoci familiar.

Joaquim Jordà és titular d'una explotació ramadera i agrícola de Vilablareix destinada a la producció de llet i

l'engreix dels vedells de dita explotació, controlant tot el procés des del naixement fins a l'escorxador. El Sr.

Jordà és tècnic especialista en explotacions agropecuàries.

Resulta gratificant comprovar que encara hi ha empreses del sector de la ramaderia a Vilablareix.

10. Una estona amb...

Entrevista

Joaquim Jordà


