NOTA DE PREMSA
Valoració debat monogràfic agricultura al Parlament

JARC exigeix al Govern que les bones paraules aprovades al Parlament
es tradueixin en millores reals per als professionals de l’agricultura


L’organització agrària ha volgut destacar que els productors necessiten més fets i
menys paraules. Com s’ha comentat durant el debat, el paper ho aguanta tot però
els pagesos no.



Passats quatre anys des del darrer debat, els punts crítics són pràcticament els
mateixos. Els grups polítics s’omplen la boca amb la importància que té el sector
agroalimentari, però no s’ha actuat en conseqüència. JARC reclama concreció,
valentia, honestedat i actuacions immediates.



També consideren molt lamentable que el Parlament no hagi blindat concretament
les línies clau del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020: incorporació
de joves, plans de millora, mesures agroambientals i producció ecològica, i
indemnització compensatòria en zones de muntanya i amb limitacions. Mesures
estructurals que permeten tenir explotacions rejovenides i competitives

Finalitzat el debat monogràfic d’agricultura JARC senzillament exigeix al Govern que treballi
molt seriosament perquè les propostes aprovades arribin realment al camp.
Demana que els agricultors i ramaders no es vegin obligats a vendre els seus productes sota
preu de cost, vaja, que es puguin guanyar la vida amb la seva activitat professional. No
volen més normatives referides a la cadena alimentària, ni més observatoris de preus, només
demanen que s’apliqui la normativa i s’estableixin mesures sancionadores exemplars enfront
les pràctiques deslleials.
L’organització agrària celebra que s’hagi acordat explícitament que cal controlar la qualitat
i seguretat dels productes provinents de tercers països. Nosaltres produïm amb un marc
normatiu que garanteix la sanitat, la seguretat alimentària, la traçabilitat i el respecte al
medi, i això suposa un increment dels costos de producció respecte a tercers països, amb
normes de producció més laxes. Els acords comercials amb tercers països no poden ser una
hipoteca per al nostre sector i cal reciprocitat.
En relació al Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2014-2020) JARC denúncia que els
polítics no han estat prou valents i lamenta profundament que no s’hagin blindat
pressupostàriament les línies d’ajut claus per als professionals de l’agricultura: incorporació
de joves, plans de millora, mesures agroambientals i producció ecològica, i indemnització
compensatòria en zones de muntanya i amb limitacions. Si realment volem un model
d'Agricultura de futur i competitiu cal recolzar-lo econòmicament amb mesures estructurals
que ens permeti rejovenir el camp i modernitzar-lo.
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La gran complexitat normativa i l’enorme burocràcia han estat també tractades durant
aquests dies. Finalment s’ha acordat racionalitzar el marc normatiu i facilitar les gestions i
tràmits, però contradictòriament son nombrosos els punts en que s’insta a normativitzar més i
més. No valen excuses, cal una finestreta única i treballar immediatament per reduir les
gestions i el temps de tramitació.
Com a resposta a la dificultat que té el sector en accedir al finançament, sembla que el
Parlament aposta per l'Institut Català de Finances com a sistema de banca pública
facilitadora de crèdit per als sector agrari, però està clar que s’haurà de fer molta feina per
a que el que s’ofereix s’ajusti a les necessitats del productor. S’ha d’evitar que productors
amb ajuts concedits per a fer inversions o incorporar-se a l’agricultura hi hagin de continuar
renunciant per manca de finançament. A més, es segueix destacant que el sector no ha de
suportar les demores en els pagaments d’ajuts o d’expropiacions, ni convocatòries d’ajuts
que es plantegen tenint clar que no es podran pagar.
Respecte a la demana de JARC de que es revisi la fiscalitat que suporta el sector,
inassumible tenint en compte que a més no pot negociar el preu. L’organització agrària
comparteix amb els polítics catalans que cal demanar una rebaixa de l'IVA, però tenint en
compte que això no depèn directament de la Generalitat, considera que en el que s’ha de
centrar el nostre Govern és en reduir les nombroses taxes i cànons que depenen d’ell.
Respecte a la greu problemàtica actual pels danys que ocasiona la fauna salvatge,
sortosament ja es comença a parlar en termes de gestió i control de poblacions, i de
responsabilitats econòmiques concretes enfront de danys, però ara cal passar ràpidament a
l’acció, definir-ho amb claredat i que l'Administració realment actuï quan calgui.
JARC també demana que realment es segueixin els acords presos avui al parlament, i que es
tinguin molt més en compte les necessitats de la població que viu i treballa en zones rurals
quan es planifiquen infraestructures i adaptar realment les actuals a l’activitat agrícola.
Finalment, però no menys important, JARC exigeix que es posin en marxa urgentment
mesures per reduir la inseguretat al camp, tal i com s'ha acordat al Parlament.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Francesc Boronat i Sans, President de JARC: Tel. 628 754 181

Barcelona, 11 de juliol de 2014
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