NOTA DE PREMSA

JARC-COAG valora positivament que la vacunació contra la llengua blava
passi a ser voluntària, però reclama indemnitzacions pels ramaders afectats

Un grup de ramaders assistents a la jornada celebrada a Girona

•

El Ministeri d'Agricultura, que està a punt de publicar l’ordre de modificació de les
mesures de protecció contra la malaltia, establirà el pas de la vacunació obligatòria a
voluntària

•

L’organització agrària recorda que l’obligatòria sempre hauria d’anar acompanyada
d’un pla de compensacions econòmiques per fer front a la seva aplicació i a les
pèrdues dels productors

•

JARC-COAG reuneix una quarantena de ramaders en la IV Jornada de l’Oví, que es va
celebrar ahir a Girona, i en la qual també es van donar a conèixer les oportunitats que
ofereixen els escorxadors situats a les explotacions com a eina per a fer possible la
comercialització directa per part dels ramaders i generar un valor afegit

Girona, 31 de març. L’organització agrària JARC-COAG valora positivament que el Ministeri
d’Agricultura tingui previst modificar l’ordre que estableix les mesures de protecció contra la
llengua blava, que establirà la vacunació voluntària dels animals. Aquesta només serà
obligatòria en el cas que es declari un focus del virus a l’Estat espanyol. Malgrat això, l’entitat
continua demanant indemnitzacions per compensar les despeses derivades de l’aplicació de
la vacuna i els possibles danys ocasionats en els animals pel fet d’haver assumit l’obligatòria.
JARC-COAG va fer aquestes reivindicacions en el transcurs de la IV Jornada de l’oví, que va
aplegar a una quarantena de persones ahir a Girona. El Cap Sectorial de l’oví de JARC-COAG,
Josep de Ros, va recordar que “des del principi, hem demanat que a Catalunya, la
vacunació no fos obligatòria i que en cas de ser-ho per la presència de la llengua blava al
nostre territori, es compensessin els danys que patim els ramaders per l’aplicació de la vacuna
i el cost d’haver-ho de fer”.
Una reivindicació de JARC-COAG
Des de l’any 2016, moment en què es va establir la vacunació obligatòria, s’ha mantingut que
la vacunació havia de ser voluntària, ja que podria causar efectes secundaris no desitjats,
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com l’afebliment dels animals, l’avortament o fins i tot la seva mort. A més, des de la sectorial
de l’oví de JARC-COAG, es va argumentar que en cap cas els ramaders haurien d’assumir el
cost de la vacunació obligatòria. En tot moment, es va reclamar que la vacunació hauria de
complementar-se amb un control sanitari exhaustiu de les entrades del bestiar i un major
esforç en els llocs on estigués present la malaltia.
Les oportunitats dels escorxadors a les explotacions
Durant la jornada, es van donar a conèixer les oportunitats pels productors que poden suposar
iniciatives com el pla pilot d’un escorxador situat a l’explotació Soler de N’Hug a la comarca
del Lluçanès. Aquest permet al ramader comercialitzar directament el seu producte i
determinar-ne el preu.
Per a JARC-COAG, aquest projecte és una eina positiva, que obre la porta a altres sectors,
com el cunícola, per comercialitzar de forma directa la carn que produeixen els ramaders.
L’entitat planteja que la iniciativa hauria de contemplar accions de promoció per potenciar la
venda de proximitat.
La IV jornada de l’oví va finalitzar amb una xerrada sobre el model de gestió de la
Cooperative catalane des eleveurs. En aquest cas, el Sr. Sebas Negre, president de la GP Prats
de Molló i membre del sindicat francès Jeunes Agriculteurs, ha compartit les seves
experiències.

Per a més informació:
•

Josep de Ros i Falgàs, Cap Sectorial de l’oví de JARC-COAG, Tel: 635.540.870
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