NOTA DE PREMSA

JARC vol un Pla de Reconversió de la Fruita Seca amb cara i ulls
•

Al setembre de 2007 l’organització agrària ja va traslladar al Departament
d'Agricultura la necessitat de dotar als productors de fruita seca d’un Pla de
Reconversió, per poder adaptar les seves explotacions i fer-les més competitives.

•

La proposta actual del Ministeri d'Agricultura per al 2015 és insuficient, a nivell
econòmic i tenint en compte la superfície inclosa. Preveu una aportació de només
4,5 milions d’euros anuals per a tot l'Estat, que si es reparteixen linealment, només
donaria per reconvertir unes 2 hectàrees a cada municipi de Catalunya.

•

JARC també demana una bestreta per facilitar el finançament de les actuacions.

El Cap sectorial de la Fruita Seca de JARC, en Sisco Esquerda, acompanyat per en Xavier
Vela, Responsable de la Fruita Seca de JARC a Tarragona i en Pere Lluís Pié, tècnic de JARC,
han exposat en una Roda de Premsa celebrada aquest matí a Lleida les propostes fetes per
l’organització agrària, tan a nivell estatal com autonòmic, respecte al Pla de Reconversió de
la Fruita Seca.
Els representants de JARC han destacat que han estat promotors i defensor d’establir un Pla
de Reconversió per als productors de fruita seca, amb ajudes estatals i autonòmiques per
arrencada i plantació, que realment doni respostes als professionals del sector i els permetin
adaptar les seves explotacions, fent-les més competitives.
Al setembre de 2007 JARC ja traslladà la seva petició al Departament d'Agricultura, en un
moment en que la resta de representants del sector encara no ho tenien tan clar. Des
d’aleshores ha plantejat propostes basant-se en l’anàlisi de la realitat i quantificant com
hauria d’establir-se per ser realment útil per als pagesos. Aquestes aportacions han estat ben
valorades pel Departament d'Agricultura, que les ha recolzat a nivell estatal.
El treball de l’organització agrària no s’ha limitat només a nivell autonòmic i, gràcies a la
pertinença a COAG, organització agrària d’àmbit estatal, es va presentar a finals de 2009 la
proposta al Ministeri d'Agricultura i a la Mesa Nacional de Frutos Secos.
Lamentablement, els anys 2012 i 2013 tot va quedar aturat com a conseqüència de les
retallades, i finalment el Ministeri ha presentat un Pla de Reconversió totalment insuficient,
amb una aportació de només 4,5 milions d’euros anuals.
Els representants de JARC consideren que el mòdul per hectàrea (cost teòric per superfície
arrencada i plantada) es acceptable i similar a la proposta que l’organització feu a finals de
2009. Aquest es situa en 5.400 €/ha per ametller i 6.000 €/ha per avellaner, tenint en compte
que sobre aquest valor l’ajut màxim atorgat es situa només en el 60%. El que es demana
però és que s’incrementi l’aportació econòmica global i el nombre d’hectàrees que
finalment seran auxiliables.

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA.
Ulldecona 21-31 1er. pis - 08038 Barcelona · 93 451 03 93 · info@jarc.cat

1

Tal i com el Ministeri ho planteja actualment, si es fes un repartiment lineal es podrien
reconvertir només unes 350 Ha./any a Catalunya, quan a l’esborrany del Pla presentat pel
Departament a l’octubre de 2010 s’establien 1.125 Ha./any. Per fer-se una idea encara més
concreta, la proposta actual només donaria resposta a unes 2 hectàrees de mitjana a cada
municipi, per exemple a les Garrigues, o 1 ha/any al Segrià.
JARC planteja que cal seguir treballant per dotar el Pla del pressupost necessari per fer les
coses ben fetes i demana que s’estableixi una bestreta per facilitar el finançament de les
actuacions.
Finalment, l’organització agrària estableix que si no es poden oferir més recursos econòmics,
com a mínim caldrà prioritzar que les actuacions es dirigeixin als agricultors professionals.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•
•

Sisco Esquerda, Cap sectorial de la Fruita Seca de JARC: Tel. 609 859 575
Xavier Vela, responsable de la Fruita Seca de JARC a Tarragona: Tel. 652 837 078

Lleida, 28 de maig de 2014
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