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servitud per la societat». Si bé la cosa
comencava tot plantant plátans i
pollancres, avui el negoci ha
experimentat un creixement
considerable, adequant-se a les
necessitats del consumidor s'hi ha
anat afegiñt la cria de plantes
ornamentáis i de fruiteria. «Encara que
el fruiter amb prou feines el toquem,
cada cosa ha de teñir la seva propia
especialització i gent que s'hi dediqui.
Ara, el nostre objectiu és la conifera,
romamental i la planta de sombra».
Peí que fa el mercat, en l'actualitat es
viu un clima d'eufóriá, molt
possiblement pensant en l'Expo
Sevilla 92 i Barcelona 92.

L'afecció a les plantes li ve de familia.
Ja el seu pare s'iniciá timidament en
l'ofici un cop acabada la guerra. Tant
és així que podem afirmar que
Joaquim Planas I Palahí, juntament
amb el seu germá, s'han dedicat des
de petits a les plantes i la seva
investigado. El seu treball ha tingut a
veure amb repoblacions de boscos i
en el condicionament de jardins i
pares. «És un ofici, encara que en el
nostre cas té molt mes de passió, i al
mateix temps un mitjá de vida —ens
explica—. El millor de tot és la
investigació continuada de noves
técniques i el descobriment de noves
plantes mitjancant els empelts amb
J.L. PONCE
Segons ens explica Joaquim
Planas, el mercat no és mai segur.
Pots passar un grapat de dies de
sense vendré I de cop i volta et
falten mans per poder servir a tothom, indica. Ara bé, si ens referim al present, considera que s'está vivint un clima d'eufóriá, molt
possiblement provocat per la perspectiva de la celebrado de l'Expo
Sevilla 92 i Barcelona 92. Podria.
aclarir-nos una mica mes aquest
punt?
— En ambdues ciutats es faran o construirán grans pares i
millors jardins, tanmateix com
en l'enviró. Molta cosa pels
pocs vivers especialitzats com
nosaltres en la planta grossa.
— Creu que el mercat comú
s'ha constituTt en la peca fonamental per a l'arrelament definitiu
deis vivers catalans?
- - Fa molt temps que tractem
amb l'estranger, especialment
amb Italia, Franca, Holanda i
Bélgica. És curios que tinguem
a veure amb l'Holanda, amb térra excel.lent peí cultiu primar!,
que no és térra, sino turba, pero
no gaire bona per la posterior
crianca. Així, nosaltres els comprem el planter petit, el criem
aquí i els el tornem a vendré una
vegada ja s'ha fet gros. El que
mes ens interessa de l'importació-exportació, és a dir, aquest
intercanvi.
— Futur, dones, de cara a la
CEE?
— Bé, pensó que l'intercanvi
anirá augmentant.

J. Planas: «El mercat vegetal
travessa moments d'euforla»
— Quines mesures determinatives s'han dictat des de Brussel.les
en aquest sentit?
— El nostre repte son els aranzels, que encara que hagin baixat, ens resulten molt gravosos.
Per altra banda, no se'ns han
dictat mesures determinatives
en el cultiu.
— La comarca ceiranenca és important?
— D'un quinze a un
vint per cent de la prodúcelo nacional en planta forestal que es porta
a tot el territori nacional.
— Es preñen mesures
-especiáis .en el transpcrt?
— Que no els hi toqui
el vent o el sol, encara
que porten un bon pa de
térra o arrel vista. Els arbres a g u a n t e n bé un
viatge de dos o tres
dies, que és el normal, ja que la
seva vida fora del habitat natural son entre vuit i deu dies. Per
tant, tenint cura deis punts esmentats, les principáis ciutats
espanyoles es beneficien deis
cultius de la comarca ceiranenca.
— Parli'ns una mica deis inicis...
— El meu pare, en Joan Pla-

nas, va comencar-lo timidament
una vegada acabada la Guerra
Civil. Els mitjans eren molt precaris i la térra poca peí cultiu.
Era una época en qué el país
desenvolupava la seva activitat
una mica caóticament i en qué
Europa iniciava una debacle que
es convertiría en la segona
Guerra Mundial. Tal fou el comencament de la nostra aventu-

«Aquest interés ha estat
molt possiblement provocat per la perspectiva de la
celebrado de l'Expo Sevilla 92 i Barcelona 92»
ra en el ram de la plantado.
— Hi ha algún paral.lelisme entre el negoci d'avui i l'iniciat peí
seu pare?
— Ui, noli, el negoci ha anat
evolucionant a rhesura que ho
feia la vida. En els seus principia, el meu pare es limitava a
plantar pollancres i plátans. Está
ciar que la prodúcelo es limitava .

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
BORSA D E B A R C E L O N A
AIGUA, GAS 1 ELECTRICITAT
Catalana de Gas
Aigües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
EnherS/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad
BANCS
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389
112
89
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564
395
114
95
—
82
68

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

82,50
115,50
94,50

Altos Hornos de Vizcaya
Citroen Hispania
Fasa Renault
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgicas Santa Ana
Motor Ibérica
Duro Felguera

79,50

68
80,50

112
92 ,

•

Bilbao
Central
Hispano Americano
Vizcaya
Banesto
Santander
Papular Español
Exterior
Zaragozano
Comercial Transatlántico

1.410
1.105

1.410
1,110

630

689

1.425
1.185
. 1.090
1.448

1.435
1.185
1.100
i."500

475
790

490
790

1.159

1.161

"^

QUÍMIQUES
S.A. Oros
Industrias Aragonesas
Española Carburos
Española Petróleos
Explosivos Rio Tinto

a.la limitació, valgui la redund a n c i a , del p r o p i t e r r e n y i
aquest no era gaire. Mes tard, el
meu germá i jo, que vam heretar aquest amor per les plantes,
ens hi dedicárem de pie, augmentant la prodúcelo, adequant
noves terres, fent-les productives, pero a pas de tortuga, enfilant l'agulla i cosint modestament. Mes tard, comencem a
teñir contactes amb l'estranger que disposen
d'uns medis técnics i
práctics molt rnés avencats que els nostres...
— Sempre mantenintse en la línia actual?
— Hem seguit un paral.lelisme de conformitat amb les exigéncies
del mercat. Si el meu
pare va eomencar amb
pollancres i plátans, nosaltres hi varen afegir altres cultius de plantes ornamentáis i de
fruiteria. A r a , el fruiter a m b
prou feines el toquem. Cada
cosa ha de teñir la seva propia
especialització i gent que s'hi
dediqui. En aquest moment el
nostre objectiu és la conifera,
l'ornamental, la planta de sombra, és a dir, eomercialment.
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D-1.020
D-590

1.122
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D-435
D-478

300
410

100

649
D-530

470
490
312
430
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DIVERSES
, La seda de Barcelona
Tubacex
Campsa
Telefónica '
Sniace
Autopistes
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SIDEROMETAL.LÚRGIQUES

Sarrio
Torras Hostench
Papelera Española

Canvi de divises faciJitat per

CRIXn DE SRBRDELL

Divisa
Anterior

410

417

D-2.208
D-330

2.200

255

260
218

nosaltres treballem per majoristes i gardens centers que poden
copsar millor la nostra producció.
— Teniem entes que els seus
vivers subministraven les esferes
oficiáis...
— Els centres oficiáis, Diputacions i Ajuntaments son fonts
on portem les nostres plantes,
en els piantejaments de pares i
jardins, que cada dia están arrelant amb mes forca. La venda a
particulars és prácticament nul.la. Els problemes, pero, continúen essent els mateixos fent
referencia práeticameiit al cobrament: impagats i pagaments
a llarg termini. Per la venda directa, tinc al meu fill Joan, que
en aquest cas es converteix en
l'empresari amb el tráete al particular. Naturalment que tant ell
com nosaltres estem degudament inscrits a la Hisenda Pública, per la qual cosa podem treballar sense por de menysprear
l'ordre económie preestablert.
En definitiva, tot ha anat evolucionant. Abans, era un cultiu
petit, i ara cultivem bastantes
herctárees i moltes varietats.
— Quin és el preces de treball?
— És divers, ja que hi ha plantes que es treuen ais set anys i
altres ais dotze. Llavors álgunes
coses les fem de la nostra propia llavor, altres en canvi venen
del tráete amb altres especialistes. Seguim l'estequillatge, és a
dir, el replantament de branques. Ho fem també en base ais
empelts deis quals n'hi ha molts
tipus: la acacia, el faig, e t c . .

100
100
100
100

Dólar EUA
Dólar canadenc
Dólar australiá
Franc francés
Lliura esterlina
Lliura irlandesa
Franc suís
Francs belgues
Marc alemany
Lires italianes
Florí holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Marc finlandés
Xeiins austríacs
Escuts portugueses
lens japoneses
Dracmes grecs

343

Comprador

Venedor

111,682
86,422
78,801
20,128
202,128
180,524
83,366
325,273
68,050
9,253
60,534
18,727
17,678
17,568
27,785
966,940
82,497
87,166
85,553

111,962
86,638
78,999
20,178
203,134
180,976
83,574
326,087
68,220
9,277
60,686
18,773
17,722
17,612
27,855
969,360
82,703
87,384
85,767

C o t l t z a c i Ó d e l'eCU (Brussel.les)
43,260
2,319

Francs belgues

2,063

Mares alemanys

Florins holandeses

0,693

Lliures esterlines

D-199
D-575

D-585

6,981

Francs franceses

176
288
159

170
295
165

1,258

Dólafs estadounidencs

168,943

Escuts portugueses

1.519,250

Francs suissos

161,458

lensjaponeses

140,631 Pessetes espanyoles
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Lires italianes

1,684

