DOCUMENT DE PRESENTACIÓ
DE L’ORGANITZACIÓ
PROFESSIONAL AGRÀRIA
JOVES AGRICULTORS I
RAMADERS DE CATALUNYA
JARC

QUI SOM JARC?

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) som una organització professional agrària
d’àmbit català amb l’objectiu de defensar els interessos dels i de les professionals de
l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura a Catalunya.
En aquest sentit, comptem amb nombrosos anys d’experiència i treball per al manteniment i
millora del sector agrari català, sempre amb la voluntat de transmetre la idea que l’agricultura i
la ramaderia són una activitat econòmica, i com a tal, aquest sector ha de professionalitzar-se i
millorar constantment i en tots els sentits.
El sector agropecuari europeu està immers en una greu situació de crisi que resulta francament
paradoxal: els productors d’allò del que els humans no en podem prescindir mai (els aliments)
es veuen obligats a tancar les seves explotacions per motius econòmics.
És obvi doncs que ara més que mai els professionals del sector necessiten més que mai tots els
suports que se’ls hi pugui donar per tal d’intentar superar aquesta cojuntura. I amb aquest
objectiu treballem des de JARC: facilitar al professional del sector totes les eines necessàries per
tal de poder encarrilar la seva empresa cap a un futur esperançador.
Al mateix temps, i conscients de la certesa del rerefons de l’expressió “la unió fa la força”,
estem vinculats a dues altres organitzacions per tal de poder incidir amb major importància en
les decisions que ens afecten. Aquestes organitzacions són:
•

PIMEC – Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Des dels orígens
de JARC sempre hem estat socis col·lectius de PIMEC, en
coherència a la idea que tenim de la nostra activitat com a una
activitat econòmica més.

•

COAG – Coordinadora de Organizaciones de Agricultores i
Ganaderos. Conscients que cada cop més la política agrària
de casa nostra es decideix entre Brusel·les i Madrid, dels del
2009 estem vinculats a aquesta organització professional agrària d’àmbit espanyol i
amb una forta implantació a Europa a través del COPA-COGECA.
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ESTRUCTURA DE JARC

Al capdavant de la nostra organització hi ha professionals de l’agricultura i la ramaderia que,
conscients de la crisi en la que el sector està immers, s’esforcen en dedicar part del temps del
seu dia a dia per tal de fer veure a l’Administració i a la societat en general el paper estratègic
del nostre sector i la importància màxima que té el fet de no deixar-nos-el perdre.
Aquest equip de pagesos i ramaders alhora han consolidat un equip tècnic de suport a través
del qual s’assoleixen dos objectius principals: proximitat amb la gent del territori i creació d’una
xarxa d’informació i suport el màxim de professionalitzada possible.
LA NOSTRA PRESÈNCIA AL TERRITORI

Tot i ser una organització
d’àmbit català, per tal de
poder

tenir

un

millor

funcionament en el nostre

Bellver
Tremp
Seu Urgell

dia a dia treballem també a
nivell provincial i comarcal,

Girona

Vic

i de forma paral·lela a nivell
sectorial.

Així

podem

assegurar

una

atenció

Mollerussa

Lleida

màxima

tant

a

les

Sectorials

Vilafranca P.

les

Barcelona
Reus - Montblanc

problemàtiques locals com
a

Calaf

problemàtiques
generals,

captant-les i transmetent-

Tortosa – La Fatarella

les a través de la nostra
xarxa

presencial

a

Catalunya, és a dir, a través de les nostres oficines. En el següent quadre es representa aquest
entramat de presència al territori.
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LA NOSTRA TASCA DEL DIA A DIA
Per tal de d’assolir els objectius que tenim plantejats com a organització la nostra tasca del dia
a dia queda repartida en diverses activitats principals:
•

Relacions amb l’Administració. Com a segona organització professional agrària més
representativa gran part de la nostra tasca se centra en la
interlocució directe i constant amb els diferents àmbits de
l’Administració per tal d’influir per tal que les decisions que
es van prenent contemplin la visió dels pagesos catalans.
La

màxima

relació

la

tenim

amb

el

Departament

d’Agricultura (taules Sectorials, de foment i de concertació, bilaterals, grups de
treball,…), però alhora també tenim forta presencia en altres àmbits vinculats al govern
(Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Departament de
Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de Seguretat Alimentària, Departament
d’Empresa i Ocupació, Departament d’Interior,…)
•

Relacions amb els partits polítics. Atenent al
paper clau que té el Parlament de Catalunya
alhora de legislar en matèria agropecuària, des
de JARC també participem de l’activitat que
allà s’hi desenvolupa. Aquesta participació queda repartida en dos aspectes principals:
reunions amb els diferents grups polítics de l’arc parlamentari català per a tractar
aspectes concrets de sector i realització de compareixences periòdiques en el sí de la
Comissió d’Agricultura del Parlament amb l’objectiu d’apropar la problemàtica Sectorial
i en primera persona als il·lustres diputats i diputades.

•

Relacions externes. Donada la importància que té per al sector la influencia que es pot
tenir en àmbits de política estatals i europeus, des de JARC
estem en relació directe i constant tant amb el Ministeri
d’Agricultura estatal com amb la Comissió i el Parlament
europeu. Aquestes relacions són Claus en
diferents aspectes com poden ser la futura
reforma de la PAC, les diferents OCM’s
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sectorials, els fluxes migratoris vinculats amb els treballadors temporers contractats en
origen,…
•

Relacions amb els pagesos i ramaders catalans. Tota la tasca que podem desenvolupar
com a organització es genera i alhora s’adreça als professionals del sector. En aquest
sentit JARC vol ser l’eina dels pagesos per tal d’interlocutar amb les administracions
sobre els seus problemes, al mateix temps que també aportar informació i solucions a la
seva activitat productiva del dia a dia. Amb aquest objectiu des de JARC
desenvolupem les següents activitats:
o

Oferiment d’associar-se a JARC per tal de poder participar i beneficiar-se al
màxim de tota la nostra tasca.

o

Disponibilitat de la plana web www.jarc.cat, en la qual s’hi pot trobar tota la
feina que estem realitzant, així com també d’aspectes concrets (ús sostenible de
l’aigua, agricultura i canvi climàtic,...).

o

Elaboració i distribució
de la revista Món Rural,
amb

continguts

l’actualitat
de

cada

de

concreta
sector

productiu.

o

Redacció i edició de
dossiers informatius en
els que es desenvolupa més extensament alguns dels
aspectes més concrets d’influència sectorial.

o

Elaboració i enviament als nostres associats de butlletins
informatius de totes les línies d’ajuts vinculades a la seva
orientació productiva i a les novetats que s’hi vagin
esdevenint.
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o

Organització de xerrades informatives arreu
del

territori

sobre

temes

d’actualitat

sectorial/local.

o

Organització de jornades monogràfiques per tal d’aprofundir en aspectes
concrets de l’actualitat del sector.

Alternatives del viticultor per
optimitzar els marges en el preu
del raïm
Isabel Vidal
Responsable sectorial de la vinya JARC

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA
Jornada tècnica vitivinícola, Fira del vi de la DO Terra Alta,
Corbera d’Ebre, dissabte 9 d’Abril de 2011
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ELS PRINCIPALS REPTES A CURT I MIG TERMINI

Els principals temes i les principals problemàtiques sobre les que es preveu treballar a curt i mig
termini des de JARC són:
•

Reforma de la PAC. La UE canviarà el sistema de distribució dels ajuts agraris a partir del
2013. És imprescindible que el pagès estigui informat constantment de les novetats que
s’aplicaran.

•

Adaptació a la normativa de benestar animal. Les explotacions d’aviram i de porcí han
de donar compliment a la normativa europea sobre benestar animal. Els ramaders
necessiten tenir clar com han d’adaptar les seves explotacions i, el que és més
important a dia d’avui, com ho poden assumir econòmicament parlant.

•

Relacions comercials amb tercers països. A nivell europeu s’està amb negociacions per
tancar dos acords comercials: Mercosur (acord amb països de sudamèrica) i acord
amb Marroc. La materialització d’aquests acords pot ensorrar encara més la producció
agrària catalana.

•

Especulació en els preus dels aliments. Resulta una evidencia que si el preu de les
matèries primeres continua com fins ara la producció ramadera desapareixerà. I en
certa manera també l’agrària, ja que el pagès no acaba percebent per al seu
producte el preu que paga el ramader. És imprescindible treballar per redireccionar
aquesta realitat.

•

Inseguretat al camp. En moments de crisis generalitzada comencem com l’actual
comencem a percebre greus afectacions al nostres sector arran de robatoris continuats.
I no és robatori de producte (que també), sinó que “la professionalització” dels lladres
els ha dut fins a robar el cablejat de coure de les instal·lacions de reg, qualsevol tipus de
maquinària,… Aquesta realitat es pot convertir fàcilment en un problema de seguretat
ciutadana al que caldrà fer front.
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