NOTA DE PREMSA

Jornada Estatal de Farratges JARC-COAG

JARC-COAG exposa les línies de treball per definir
l’ajut acoblat als cultius proteaginosos pel període 2015-2020
•

Les estratègies per a l’ús eficient dels fertilitzants i l’aigua, la comercialització exterior i
la reactivació del consum intern d’alfals a les nostres explotacions ramaderes, centren
també la jornada.

Aquest matí s’ha celebrat la Jornada Estatal de Farratges JARC-COAG a El Mirador dels Camps Elisis
(Lleida). Sota el títol de "Del global al local: claus de futur en la producció de farratges", JARC-COAG ha
tractat temes de màxima actualitat i interès pel sector.

Pel que fa al recolzament econòmic que rebrà el sector, s’ha informat als assistents que gràcies a les
negociacions realitzades pels representants de JARC-COAG amb el Ministeri d'Agricultura, s’ha
aconseguit incloure un ajut acoblat per cultius proteaginosos per al període PAC 2015-2020. També
s’han exposat les línies de treball que se seguiran per acabar de definir l'esmentat ajut i altres temes
d’importància per al sector en relació a la Reforma de la PAC 2015-2020.

En l’àmbit de les ponències, s’han exposat les estratègies per a l’ús eficient dels fertilitzants i l’aigua,
indicant les oportunitats que té l'alfals dins els nous regadius. S’ha emfatitzat que l’optimització dels
recursos i l’abaratiment dels costos de producció és imprescindible per poder-ne fer un cultiu viable
amb les perspectives de preus per al 2015.

Evidentment, també s’han analitzat les vies actuals de comercialització exterior, deixant entreveure
quines són les perspectives. És vital fer un anàlisi de l’oferta i la demanda dels diferents països i les seves
necessitats, per definir estratègies comercials adaptades a l’entorn i al període temporal.

D’altra banda, s’han definit les qualitats diferencials de l'alfals respecte a altres cultius, per tal de poder
establir millors estratègies de producció i comercialització. El Sr. Jordi Maynegre, nutròleg especialitzat
en vaquí de llet, que també participarà a la sectorial làctia de JARC, ha ressaltat les qualitats de l'alfals
que estem produint a Catalunya i els avantatges que aporta a l’alimentació, sobretot pel que fa a la
proteïna, a la proximitat i a la no dependència d’altres països. S’ha destacat que cal tornar a reactivar
el consum intern d’alfals a les nostres explotacions ramaderes, que en els últims anys, degut a
l'increment del preu ha disminuït molt.

Finalment, s’ha organitzat una Taula rodona, en la qual han participat tots els ponents i els representants
de JARC-COAG de la sectorial de farratges, per poder donar resposta a les inquietuds i preguntes dels
assistents, fer un repàs de les existències actuals a les industries deshidratadores, les tendències de preus
en les diferents qualitats per al 2015, etc.

Per tractar aquests temes d’interès per al sector s’ha comptat amb la presència d’experts en la matèria,
entre els quals es troben els següents representants de JARC-COAG: el Sr. Josep M. Jové, Responsable
sector agrícola Comissió Executiva GOAG; el Sr. Juan Carlos Planas, Responsable estatal de farratges de
COAG; el Sr. Joan Carles Massot, President de JARC Lleida i el Sr. Robert Jaimejuan, Responsable de la
sectorial de farratges de JARC

La clausura de la jornada ha anat a càrrec del Sr. Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida,
donant pas a un dinar per als assistents.

Per més informació us podeu posar en contacte amb:
-

Robert Jaimejuan, Responsable de la sectorial de farratges de JARC (Tel. 609 320 906)

Lleida, 11 d’abril de 2014

